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P e d m I u w a.

ifie národ eský po mnolionásobných, nenaliraditedlných ztrátách

wždy ješt nkteré wzáctné zbytlvy staré swé literatury zachowal,

^^1lbec wdomo jest. Ale nemohlo posud weliké ástky tch drahých

pokladuw užilo býti proto, že w rukopisech aneb nemnohých wýtiscích,

málokterému milowníku pístupných, se nalézají. Kdožby s námi nežá-

dal, aby spisy ty, díwe než jich zub asu docela zehlodá, kriticky

na swtlo ^>^dány byly? Wšak že to pro mnohé píiny nemožno,

widlo se poteb a žádosti té we stíc jíti uinným z nich wýborem,

z kteréhožby aspo ponkud jakost i mnohost jejich w^ swítala.

Již tedy díl prwní wýboru takowého welcAváženému obecenstwu

se podáwá, obsahující psané památky od nejstarší doby až do poálku

XV století, kdežto neštastné hádky o náboženstwí ^^^ puklé celý tém
slowesnosti bh zmnily. Nejdležitjší spisy, jako rukopis Kralodwor-

ský a jiné menší, asto jen zlomky, zde w celosti wytištny, z jiných

toHko wýpisky jako na ukázku podány; nkteré poprwé tu na .swllo

Av^šly, wšecky ale, pokud možno, z pwodních rukopis wzaty neb

s nimi srownány jsau, že piln, za to ruíme, zdali spráwn ? to saudu

znatelw zstawiti musíme. Milowníkm literatury práce naše pon-
kud staí, skaumatelm pak jazyka wždy k rukopism a pramenui

samým hledli dlužno. Zalosliwo jest poznali, že nejednch wýlených



skládání paulié zlomky tam zde na deskách nkdy nepatrné knihy se

zachowalv. kteréž nám ztrátu celku samého tím bolestnjší iní, ale

též o welikém bohatstwí tehdejší literatury neomyln swdí.

Abv pak tito zde pedložení drazí ostatkowé její wtšímu dílu

obecenstwa srozumitedlni byli, staráno se o potebné k tomu pomcky.

Na cele každé ástky nebo spisku položena jest kratiká zpráwa

o rukopisu., obsahu, spisowateli atd., jak kde toho poteba kázala a

známost wydawatelu postaowala; na konci ^vyswtlení nkterých

wcí a neobyejných nyní slow, mimo dwojí registík pro pohodlné

hledání, pipojeno. Jako zwláštní pomcka k lepšíuiu poznání starého

jazyka a jako klí k celému tomu wýboru pedeslána jest krátká

staroeská mluwnice, mohaucí napotom, jakž se nadjeme, i nowo-

eské mluwnici, k dobrání se pewnjších základ a plnjšího swtla

w nejedné ástce slaužiti.

Sbor musejní pro wdecké wzdlání literatury a jazyka eského

danau w asopise r. 1844. str. 478. pípowd takto z ástky splnily

a jestliže tím spokojenosti nabude onch, kterém snažnost jeho ob-

towána, další dráhu k podobnému wýboru z literatury wlastenské z XV
a následujících století ochotn nastaupí.

W Praze dne 9 máje r. 1845.

síf* Ziílííme Ijiskawého lenáíe, aby znamenitjší a smysl rušící omyly, ježto na konci

wylceny jsau, ješté ped políebovváním této knihy oprawiti sobe neobtéžowal.
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berka, Jindich ze Stráže a Sezema z Auslí , co mocní rozdílce

mezi nimi a mezi Petrem a Janem ze Stráže o statek a hrad

Strážský atd. uinily 1015
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7. 1391, 1. )Iart. Pan Jindich starý Berka z Dube wšecky syny

ddicky podluje 1026

8. 1394, 5. Máje, w Praze. Jošt markrab a pán Morawský, Jin-

dich z Rosenberka a páni eští wstupují spolu w jednotu, slibu-

jíce sob pomáhati a jednati, aby zemi ku práwu a ku prawd

zase piwedli, jakož jest za jich pedkuw we prawd stála . . 1028

9. 1394, 25. Aug. w Písku. Král Wáclaw, we pi o ád zemský

s pány eskými wzešle', podáwá se na rozsudek ty neb šesti

pánw, jenž spolen na to mají wydáni býti, a slibuje nespo-

mínati nikomu dosawadního o tu wc záští 1030

10. 1395, 30. Máje, na Žebráce. Král Wáclaw pijímá i potwrzuje

mnohé lánky rádu zemského se týkající, od pánw eských

jemu podané 1032

11. 1396, 2. Juni. Pan Puta starší z astolowic wno snachy swé,

knžny Anny z Oswlina
, pewodí na hrady swé Skuhrow i

Richenberk s jich píslušenstwím . 1037
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Morawský, Jan biskup Litoniyšlský a páni eští zapisují se sob
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skému 1044
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notau panskau, a podáwá konání ádu zemského • na Wolbrama
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Jana Krušinu z Lichtenburka 1049

17. 1402, 21. Blart. Obec nowého msta Pražského staré radd swé
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S K 11 A C o \V A N 1.

Alx. = Alexander ili Alexandreis.

OE. = Otení z Ewangelií.

Dal. = Dalemil.

Des. Káz. = Desatero kázaní.

EM. = Ewangelium sw. Matauše.

E\Y. = Ewangelium sw. Jana (zlomek).

EZ. = Epické (djeprawné) zlomky.

HG. = Homilie giossowané.

Hod. = Hodiny.

JMI. = Ježíšowo mládí.

KPR. = Kniha pána z Rosenberka.

List. = Listiny lat. s tes. slowy.

LS. = Libušin saud.

3Iast. = Mastická.

31 V. = Mater Verborum.

NZ. = Nowý Zákon (perg. w kr. we. bibl.).

OD. = Ondej z Dube.

Pass. = Passional musejní.

PDuch.= Písn duchovvní.

PP. = Psnice psní (w kr. we. bibl.).

Pr. = Proroci.

Pulk. - Pulkawa.

PWéc. = Píse krále Wáclawa.



PWyš. = Píse na Wyšehrad.

RK. = Rukopis Kralodworský.

Reni. = O emeslnících.

RPZ. = ád práwa zemského.

Sm.Fl.= Smil Flaška.

Sp. D. = Spor duše s tlem.

SPr. = Swatý Prokop.

St.Skl.= Starobylá Skládání (wyd. W. Hanky).

Št. = Torna ze Štítného.

Tristr. = Tristram.

XII Ap. = Legenda o 12 apoštolech.

Zj. = Zjewení sw. Jana (w kr. we. bibl.)

ŽJK. = Žiwot Ježíše Krista.

ŽG. <= Žaltá glossovvaný.

ZK. = Žaltá Klementinský.

ŽKap. = Žaltá kapitolní.

ŽP. = Žaltá Podbradský.

ŽSO. => Žiwoty swatých Otcw.

ŽW. = Žaltá Witenberský.

Jiné doklady, auplnji oznaené, samy sebau jsau srozumitedlny a zde se

wynecháwají.



POÁTKOWÉ STAROESKÉ MLUWNICE.

U W O D.

§. 1 . Jakož národ eský
,

podlé pwodu a tlesné i mrawné powahy swé,

Wtew jest >velikcho kmene slowanského, tak i mluwa jeho jest náeí prastarého a

bohatého slowanského jazyka. Wezmeineli pauze dle stupn wzájemné srozuinitedlnosti

niluwy obecného lidu pomr náeí eského k ostatním náeím na zetel, nalezneme

je píbuzné nejprwé slowanskému w Uhích, potom polskému a lužickému, naposledy

ruskému, srbskému ili illyrskému a bulharskému, s nimiž se wšemi na nesíslných

punktech swého ústrojí se stýká a w jeden jazykowý celek splýwá.

§. 2. Akoli ím dále \v asu nazpt do minulosti postupujeme, tím rozdíl

náeí slovanských menší a menší se stáwá, až naposledy tém docela mizeti se zdá;

^však nicmén w té dob, z kteréž nám nejstarší památky jazyka slowanského poz-

staly , a kteráž IXho století nepesahuje , nalézáme již hlawní náeí jazyka

slowanského patrn od sebe oddleny a w poadí jejich i naše eské. Již tehdáž,

jakož pozdji a z wtší ástky až podnes , wyslowowali Cechowé n. p. noc, moc,

rez, míza, chycen, súzen, krokem, honem , w domech , w údech, dobrého, istého,

w dobrém, istém atd. kterážto slowa w ostatních náeích rozdíln a tém wždy

jinak znjí.

§. 3. W postupu asu, pirozeným bhem wcí a wplywem rozmanitých okol-

nosti, zakusilo i náeí eské welikých promn, berauc na se, jak co do látky, tak

zNvlášl co do formy, rozliné nowé podoby, až se naposledy z nho wywinulo to,

kteréž nyní w mluw lidu obecného i we knihách nacházíme. Poádné, do sauwislého
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celku sestawené wyílání tchto promn dle swedectwí wšech písemných památek náeí

ceskho pedmtem jest historické mluwnice eské — úloha to weliká, obšírná, práce

pluá, k níž tento slabý nástin jen co proprawa a jakáž takáž pomcka slaužiti má.

§. 4. K dokonalému wystawení wrného obrazu jazyka eského, jakýž w kte-

rém století a w které dob byl, náleží, aby wlastnosti jeho aupln vvypsány, a roz-

díly, jimiž se od jazyka pedešle i potomn užíwaného rznil, urit wyteny byly.

Tito rozdiloNvé wztahují se budto k látce jazyka, buto k form: k látce, pokud w jisté

dob užíwáno slow pozdji (anebo, ohledem na nowá, díwe) buto dokonce nebž-

ných, n. p. II starých lch (pán), tua (lijawec, krupobití), izok (kobylka), riš (bh),

chrabr (udatný), žestok (ukrutný) atd., anebo w jiném smyslu užíwaných , n. p. stóí

(trn), modfa (modlitebnice, kaple) atd. ; k form, pokud slow bu rozdíln twoeno,

skládáno a >>-yslowowáno, n. p. mfadosca (mladost), poprsel (papršlek), jabfo (jablko),

kamy (kame), píamy (plame), kry (kre\V), koty (kote^V), welí (weliký), ltorosl

(ratolest), maížen (manžel), rsío (tíslo) , aša (íše), bijuc (biic), košula (košile)

atd., bu jinak , než jindy skloowáno a asowáno, n. p. s panoš, s junoš (s pa-

nošem, junošem), lpjí, lepí (lepší), twrzjí, twrzí (twrdší), pich, nesech (pil sem, nesl

sem) atd., bu naposledy slowokladn (syntakticky) spojováno, n. p. wky wkóm,
bude skrhet zubóm, hrad krále Wácíawów, do šestého mezi desjetma lta, nebjéše kto

heba (ktoby pohbil, qui sepeliret) , newdjéše sje kam wrha (kam wrhnauti, quo se

verteret), zawe jarým turem (jako tr) atd. A ponwadž we mluw lidské nic není

stálého , nýbrž stawné pohybowání, rozwíjení a odkwtání, dlužno prošetiti djiny

jazyka w celém bhu asu, z nhož se památky jeho zachowaly, tedy w eštin bez

mála prostor tisíce let a plody jeho, máli wrný a dokonalý obraz jeho aspo podlé

hlawních dob skreslen býti. Že takowáto práce jen poslaupným sestedowáním sauhlasné

ifinosti wíce uených mužw, mohaucích bezstarostn wtší ástku žiwota swého na

podobná badání wynaložiti, dokonána býti mže , o tom se snadno peswdí, kdo-

koli o wci, o niž zde bží, jasné pontí má.

§. 5. Jsauce pinuceni, pro krátkost asu a ohledem na urení tohoto spisu,

kterýž pauze co úwod k Wýboru staroeské Literatury, nikoli co obzwláštní mluwnické

dílo, slaužiti má, wytknauti pítomné swé práci tsné meze, wyluujeme z objemu jejího

wšecko, co se pauze k twoení slow a wýznamu jejich wztahuje, a což již mimo to k we-
likému pohodlí skumatele tém w auplnosti w pebohatém slowníku jazyka našeho obsa-

ženo jest, dále bez mála wšecko, co do slowokladu náleží, naposledy drahnau ástku toho,

co k nauce o hláskách patí , zetel swj tém wýhradn ke skloowání a asowání

obracejíce. A ponwadž památky jazyka w prwním dílu Wýboru Literatury obsažené do

patera rozliného století, od Xho až do konce XlVho, padají, a poslední prwním, ob pro-

stedním, z ohledu forem jazyka již welmi nepodobny jsau, klademe za základ swého
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rikrsu nejstarší naše památky, t. Libušin saiid, Ewangelium sw. Jana, ástku zpwftw

rukopisu Kralodvorského a glossy slowae Mater Vcrborum, snažíce se wypodobnili

obraz jazyka našeho, jaký byl w Xtein a Xlléni století, s tím jediné rozdílem, že teprwé

pozdji we spisech uwedené sauhlásky h a wšudy anlicipando misto starých g a rj

ili r kladtine, nechtíce jednak, kdež toiio neúchylná polieba newymáhá, tenáe zby-

tenými trudnoslmi nudili a odstrašovati, jednak též za to majíce, že h a r w Cechách

o sto nebo i wíce let díwe wyslowowány, nežli jich w písme znamenáno. Starší

dobu, nikoli prostední , mnohem mén pozdjší , za základ proto bereme, ponewadž

ze starších, plnjších a dokonalejších forem pozdjší kusé , hubené a zakrsalé dobe

wysvllili a pochopili se dají, nikoli naopak ony z tchto, cožby marné usilowání

bylo. Že nám zde jen o rozdíl nejstarší známé eštiny od nowjší, nikoli o pomr staré

eštiny ke starším a bohatším jejím sestrám, staroslowanšlin , etin, sanskritu atd.

inili jest, že tedy jen wýmsky ze staroeské mluwnice potahmo k tomu rozdílu, ni-

koli celau saustawu, a to ješt nadto jen z empirického, nikoli kriticko-spekulaliwního

stanowišt (tato poslední úloha by nás newyhnutedln ke zjinaení wbec pijaté a

w praktickém ohledu dosti pohodlné grammatické naší saustawy wedla), podati mžeme,

k jejichž prospšnému ctní a vyrozumní dokonalá známost nowjší grammatiky eské

potebná jest, samo sebau se rozumí.

Poznamenáni. W latinských listinách a rukopisech z Xlho a Xllho století we slowech

eských, wtšíiu dílem wlastuích jménech, owšem pauze </ a r se wyskýtá; než takowá

^vlastní jména psávala se stereotypn bez ohledu na vyslovení. Ješt w písni na Wyšehrad

nacházíme: Naše slunce, Wyšegrade Iv^Td, a v Passionalu; Spytignv, Dragomira a GradiŠe,

jist pauhým zvykem od písav tak napsaná, nebo jina tam wšudy h stojí, jakž Cechové

tehdáž skuten vyslovovali.

§. 6. Zbývá, abychom zde u samého vstupu zmínku uinili o pravopisu a ne-

patrné, pi tom však neodvratné úchylky své od pijatého we Wýboru Literatury

ospravedlnili. Wdomof jest, že prwní písai, jenž abecedy latinské, naprosto a beze

wšeho rozmnožení písemných znakv, ke psáni ei eské použili, akoli rozdíl mezi

obma jazyky co do potu a povahy jednoduchých hlásek nesmírn weliký jest, slowa

eská písmeny latinskými tak nedokonale oznaowali, že o jejich prawém wyslowení

jen dle zwyku pozdjšího wku a ostatních slovanských náeí, asto pauze z domyslu

a jakom na dohadku, saudití mžeme. AC nic nedíme o tom, že w tom jejich zpíisobu

psáni na pízwuk a skracowání i dlaužení samohlásek žádného ohledu nebráno, jakkoli

to dležitá wc, ani, že pi sauhláskách zaasté jeden a týž zwuk eský šesteronásobn

(n. p. c, cz, hcs, es, hc^ cc, = c ; z, s, sz, szs, zz, ss, = s; c, k, q, ck, ke, ek = k atd.),

a naopak jedním a týmž písmenem latinským twero rozdílných zwukv eských (u p. c =

c, , , k; s = s, s, š, z; z = z, i, z, s atd.) oznaováno , upomeneme zde jen na

nepimený zpsob psáni sykawek, s nešetením rozdílu mezi prostými c, s, z, idšími
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, š, i, a hustšími c, š, i, na zanedbání rozdílu mezi sauhláskami twrdými w, b, p, m,

n, /, r, d, t, z, s, c, a mkkými w, b, p, rh, . I, , , , á, s, , ( pozdji owšem

znamenáno rs, rz), na neoznaowání samohlásek nosowých q, q, a jotowaných ja, je,

jo, ju, (pozdji wšak na tyto ohled bráno), na nerznní mkkého e od pauhého e,

širokého y od auzkého i a jiné w grammatickém ohledu weledležité rozdíly. Wtší

ástka tchto a tm podobných nemotorností, zmatkíiw a pochybností pilným badáním

>v>TOwnali, prawé staroeské wyslowení uriti a prawopis jemu pimený ustanowiti

se dá ; nejedny wšak wci zstanau bez pochyby wn temny a záhadný. Tak n. p.

krácení a dlaužení samohlásek, wyslowowání nosowého ^ a e, pízwuk, zaátek petwo-

owání sykawky s, š w s we formách : w riíše, w pýše, eši, tiší, šlechta , škwrna,

weš , wešken , abyste atd. místo : w rús, w pýs, eši, tiší, šlechta , skwrna, weš,

wešken , abyste atd., a jiní úkazowé jazyka našeho již sotwy kdy s dostatenau

jistotau budau wyswtleni. Z toho ze wšeho wyplýwá, že ustanovvení prawopisu nej-

starším památkám jazyka našeho pimeného a dsledného jest w skutku úloha mno-

hem tžší , nežli mnohému na prwní pohled se zdá. Wydawatelé Wýboru eské Lite-

ratury, penesše prawopis již díwe pro plody prostedního wku pijatý a dobe se

hodící í na nejstarší památky, ídili se w té wci wíce ohledem praktickým nežli

naukowým , snažíce se tenám usnadniti ponímání a zažíwání tchto wýtených

plodw; proež nkterých w tom ohledu owšem mén dležitých wci, jako rozdílu

mezi mkkými a twrdými sauhláskami , mezi jotowaným e (ili je) a atd., netuže

šeteno. Spisowatel tohoto úwodu , konaje powinnosti grammatika, jehož cíl theore-

tický jest, musel se postawiti na jiné stanowišt, s nhož by mu na zwetšelau a temnau

osnowu našeho jazyka jasnji wzhlédati a posledních základw mnohých
,

jinak ne-

wýstižných úkazw pozdjšího jazyka jistji dobrati se bylo : proež se pinucena

widl, pro uwarowání neúchylných jinak zmatkw , wc písnji na wáhu bráti , a

z ohledu doteného oznaowání mkkých , též rznní jolowaného e od puwodního

jíti swau cestau, kteráž ostatn necha ped saudným stízliw skaumawým tená-

em sama se osprawedlní. Aby pak pomr prawopisu našeho k pwodnímu
,

jakýmž

nejstarší památky našeho náeí psány
,

jasnji spatowán býti mohl , klademe zde

obojího nkoliko krátkých píkladuw.

LIBUŠIN SAUD.

Púwodním prawopisem. ISowým prawopisem.

Ai uletauo, ce mutisi uodu ? Aj Wítawo, e mútíši wodu?

Ce mutisi uodu slrebropenu? e mútíši wodu strebropnú?

Za (c Itila rozulaiase bura, Za tju lútá rozwfajáše búrja,
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Sesipausi (uu síra ncba,

Oplacaiisi g-laiii Sfor zclonih,

Uiplacausi zlalopesu gfliiiu ? —
Caco bili iiU. uodi lUMnulil.i,

Kegdi se uadila rodná hriitri,

Hodná brati o dedini otiio?

Sesypawši tuu síra neba,

Opfákawši gTawy gor zelených,

Wypfákawši zfalopskú glínii?

Kako bych jáz wody neniiílífa,

Kegdy sje wadita rodná bratry,

Hodná bratry o ddiny otné ?

HUKOPIS KHALODWORSKY.

Ide pastucha po sérem inlrsie,

Illasa bránu otworsití wzhoru.

Slise straže volaníc pastusíno,

Olworsi mu bránu prsies Wltawu.

^^'^níde pastírs na most, hlasno trubi,

Wzkoci kníez na most, sedm wladík za níem

;

Prokní wala se wsiem se sním ludem.

Uderichu raní bubni hromne,

Uirazíchu zwukí trubí hluczne,

Choruhui tu sbori na most wrazía,

Ues most olrsasa sie pod iich dauem.

Jíde pastucha po šerem jutr,

Hfásá bránu otworítí wzhóru.

Slyše stráže woíánjé pastusíno,

Otwoí mu bránu pres >>'flawu.

Wzníde pastý na most, hiasno Iriíbí

;

Wzkociknjež na most, sedm wfádyk za njc'm
;

Prokný cwálá se wsm se swým ludem.

Uderichu rány bubny hromne',

Wyrazichu zwuky trúby hfuné,

Chorííhwi tu sbori na most wrazjá,

Wes most otásá sje pod jich dawem.

ALEXANDER.
Bies tu také ober geden.

Králem pohanzkym vyueden

Tam od czirweneho morsie,

Ten bie prsissel na z>ve horše.

Czlouiek poztauu nekratku,

Mursin otczem, ober matku,

Gehos ktos uzrsíel, ten ztyrnu

Pro nu twars mocznu hí tzírnu,

Hí pro lak zílnu postawu,

laksto kadczu magie hlawu,

A sírd wnus pawuzu nezza,

laks iu gdezz byl vytir*il z lessa.

Taks jadys ssel, tady pirsie

Prsied nym bychal precz lud zirssie.

Bješ' tu také ober jeden,

Králem pohanským wyweden

Tam od rweného moi^e.

Ten b prišef na swé hoe.

Cíowk postawú nekrátkú,

Múín otcem, ober malkií.

Jehož ktož uzf, ten, strnu.

Pro 'nu twá mocnu i rnú,

I pro tak silnil postawu,

Jakžto kádcu maje hfawu,

A žr wnjuž pawúzu nesa.

Jakž ju kdes byl wytrhl z lesa.

Takž jadyž šel, tady prše

Ped ním bhal pre lud srše.
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§. 7. Z uwedených tchto krátkých príkladftw pomr prawopisii od nás pijatého

ke starému ponkud sice wyswitá a poznán býti mže ; bychom wšak wšecku w té wci
pochybnost odstranili, uwedeme nco porozwinutji již zde naped zásady, jimiž sme

se w té wci idili, akoli jim auplného swtla teprwé následující nauka o hláskách

dodati mže. Majíce totiž ohled jednak na powahu staroeského náeí, jednak na

zpsob psáni w památkách XlIIho a XIYho století, w nichž k oznaowání rozdílu mezi

pauhými a jotowanými samohláskami, též mezi twrdými a mkkými sauhláskami, pís-

men i a í/ se užíwá, n. p. sieno m. seno, w obrazie m. w obraze, prsied m. ped,

rsieka m. eka, liubiu m. lúbju, kropie kapiucie m. krópje kapjúcjé, na zemyu m. na

zemju, ati m. af, toti m. tof atd., na dkaz, že i w tehdejším wyslowení rozdílu toho

stáwalo (jakož ješt i pozdji Bratí twrdé i' od mkkého / av písm rznili, a lid

eský až podnes mnohé sauhlásky na konci slow mkce pronáší, jichž w písm po-

znaowati zanedbáwáme, n. p. smrE, zpow atd.) , ustawujeme pro tento swj
mluwnický úvroá následující prawopisná prawidla

:

1) Mkké /, r, od twrdého -, r, rzníme w písm, stjtež kdekoli, obzwlášt

árkowanými a již známými písmeny: postela, skáía ; biía, hora.

2) Mkké íé, fi, jó, rh^ /í, , f, i, š oznaujeme na konci slow árkami: obu^^^,

íúb, otep, Kúim, žen, ze, chu, rez, Aves; naproti ped samohláskami a, e, u písme-

nem j: wsja, wsje, wsju. Ped mkkými e a ^ zstáwají bez oznaení, nebof zde

twrd zníti nemohau.

3) Sykawky c, c, s, ž, jakožto pirozen mkké (c jen w nkolika pozdjších

cizosloAvích : cic, kloc, plac, prawidlu se protiwí), nebo splynutím hrdelních /r, cA, A,

s j ili / powstalé , a tauž píinau i mkké /ar, nepijímají ped «, e, u žádného

j, zdržujíce je bytn (virlualiter) w sob : owca, tua , duša , mža
,

práce, pée,

kaše, Avže, chycu, skou, prosu, ražu, liíbos, lud, postela, iíjen, záuj, bila atd.

Wyjímaje

a) Kde po nich samohláska, prwotn mezi nimi a j stojící, wypadla: dwjá,
dwjé, božjá, božjé, horšjá, horšjé, kujá, kujé, weljá, weljé, widúcjá, widiícjé

atd., místo: dwijá, božijá, horšijá, kuijá, welijá, widúcijá atd.

bj Ped dlauhým á, é z nosoAvého e: síyšjá, síyšjé, micjá, míjé, ležjá, ležjé,

bojá, bojé, woljá, woljé atd.

c) Ped é, pehlasowáním z i powstalým, n. p. mljé, síyšjé, držjé, mohúcjéch,

mohúcjém atd., místo : míi, sfyší, drží, mohúcích, mohúcím atd.

4) Dlaužení a krácení samohlásek zde pijaté zakládá se na pozdjším Ave spisech

prawideln zachowáwaném zwyku, na swdectwí nkterých starých rukopisw, dlauhé

samohlásky zdwojujících , a na známém zákonu, že splýwání dwau slabik w jednu

iní samohlásku dlauhau (conlraclio facit longam).
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Posil, z ohledu rozdílu ini*zi I n t ídíme se nejen píkladem eských Bratí, iiýhrA

spohi a pede w.ším obdobau ostatních náeí, zwlášte slaroslovvanského a polského, kteráž

owšem od pravvopisu bratrského w léto ástce asto se rzní.

11 L A W A I.

O HLÁSKÁCH.

§. 8. Wšeliké clánkowané zwuky ili hlásky^ kteréž we starých památkách ja-

zyka eského, totiž od konce Xho do zaátku XVho století, nacházíme, niohau se, po

Avylauení nosowých a a (o nichž níže), w následující adu UNvesti : o, 6, 6, c, t*,

c,/, , e, , /; h,(g),ck^ /, j, k, /, /, m, m, «, /í, o, p, p, r, r, s, s, s, t, f, w,

'''i *^, i/í ^7 ^í ^'•

Tato rada hlásek se delí

1) na samohlásky : a, e, , «, o, ?í, ?/, kteréž jsauli dlauhé, cárkau zhora se wy-

zuamenáwají ; ó, é, í, o, m, ý.

2) na sauhlásky, a sice

a) retní «) twrdé: w^ /", A, />, m.

/í) mkké : «£; , fi, />, ;/.

b) podnební «) twrdé: 7, /, 7-.

/"?) mkké

:

«, /, r.

) zubní «) twrdé

:

t, .

/5) mkké: , (.

d) sykawky «) twrdé : z, 5, c (toto jen w cizích slowích).

/5) mkké : ad) idší ž, s, c.

^•f) hustší ž, s, c.

e) hrdelní a) twrdé: A, cA, A*.

/^) mkkau : j.

Retní ?r a hrdelní j jsau wlastn polohlásky ili obojetnice, t. samohlásky u 2l i

powahu sauhlásek na se beraucí. Newlastn polohláskami slowau w eštin i - a r,

protože pomocí jich slabiky bez jiných samohlásek powstáwají.

Pozn. 1. Samohláska e ilí cyrillské Jaf, nyní za mkkau platící, powstala puwodn
z dwojhlásky ai : jakož" n. p. starost, csar' wede k cizímu JCaoa(>, Caesar, tak i vvra, chleb,

niéna atd. ke staršínm waira, chlaib, niaina atd. Proto w ruštin a uherské slowanštin

hrdelní A, c/i, k ped é se nepetwoují
,
jakoby ped a stojíce: rus. na ruk, w nog, slk.
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na ruko, w nohc atd. Pozdji owšein rníslo ai pesniyknutíin hlásek vvyslovvowalo se ia, ea

(jakož ješté podnes ono u Polákuw, toto u Bulharw), naposledy je, a mnolio ncpravvých é

do jazyka se wlaudilo, ímž se petwoovvání hrdelních wyswétluje : a wšak proto stízliwý

jazyko/.pytec prwolníiio é s jotowaiiýni e ili je žádnau meraii nestotožní, nechceli poiád w
nekonené zmatky a bezcestí ubíhati. Pvvod zajisté, powaha a platnost obojího jest rozdílná,

tak že we mnohých náeích, w nichž hrdelní ped é petwoovvání podrobeny jsau, i w sa-

mém staroslowanském, zubní da, petvvoující se ped je w s a c, zstáwají ped e bez

promny: n. p. widén, chtn, kde, nikde, sd, onde, naproti siízen, chycen, záze (místo zádje),

snáze (m. snádje) atd.— I samohláska í/ powstala prwopoáten z dwojhlásky oi. Pwodní
hlásky jsau jen a, i,u: ostatní jsau, dle vvzniku, bud poddružné pehlásky ^o, c^, bu dwoj-

hlásky (é, y), a nyní za ne neplatí.

Pozn. 2. Pro nedostatek písmene pinuceni jsme oznaowání dlauhého e opaušteti , což

pirozenému Cechowi, Morawanu a Slowákowi ke zmatku býti nemže, wdaucímu ze zwyku,

kde je jak vvyslowowati má.

§. 9. Jak samohlásky, tak též i sauhlásky podrobeny jsau, asto we slowech z je-

dnoho a téhož koene pošlých, rozliným promnám, kteréž u sauhlásek pefworowáním,

u samohlásek pehlasowáním nazýwáme. We petwoowání sauhlásek ili we zmkowání

twrdých (a naopak) znamenati dwftj rozdíl dle stupn podobnosti: na prwním se p-
wodní od petwoených mén, na druhém wíce liší : n. p. strana, strá, Cáslaw (muž),

CáslavV (msto), naproti : teku, toim, hích, heším, bych, byste atd. — Pehla-

sowání jiné jest genetické, náležící ke twoení slow, t. když se zmnau hlásky i smysl

slowa wíce mén se mní, n. p. wiseti, wsiti ; widti, wdti ; weleti, woliti-, kryji,

kroj, krájím; wezu, wz, swážím atd.; jiné eufonické, když pelíwáním hlásek je-

dnch w druhé smysl slowa naskrze se nemní : n. p. košula, košile ; aša, íše ;

uju, iji atd. Akoli wíme, že w nedohledné hlaubi jazyka oboje toto pehlaso-

wání z téhož pramene a dle týchž zákoniiw se prýští; wšak nicmén w nynjším spi-

sku jedno ode druhého písn oddlujeme, a pominuwše prwního pauze k tomuto dru-

hému zetel swj obracíme.

§. 10. Petwoowání smihlásek twrdých w mkké a hrdelních w sykawky, též

pehlasowání eufonické zakládá se na powaze samohlásky i a její stídnice, polohlásky

y, kteréž, jsauce ze wšech nejplynnjší, co nejúžeji s jinými hláskami se jednotí a je

sob spodobniti se snaží, samy zaasté wedlé nich docela se tratíce. Nejjasnjší toho

píklad nám poskytují mkké sauhlásky: ze, 6, rh^ w, /, f, , t\ zwlášt když na

konci slow stojí. Jakož zajisté z idu, imu, iho naše dnešní jdu, jmu, jho ; z imje, imeno,

imnjé, imam, ihra, stedowkowé jmje, jméno, jmnjé, jmám, jhra, nynjší mám, hra

(we wyslowení i méno, mní) powslalo, a jakož místo máti (matka), wolati, kopati

ald. podnes íkáme matj, wolatj, kopalj, ili maf, wolat, kopaf, tak druhdy z roz-

kazowacích zwoni, kíadi, chyli, wari, mfuwi, hubí, topi, íomi, pali wywinulo se

zwonj, kfadj, chytj, warj, mfuwj, hubj, topj, fomj, palj, ili zwoíi, kla, chyf, wa,
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rnfmv, hub. lo>, lom, pal, a ze samoslatných hosti, kmeti, lani, mdi, nili, peci, febi,

obuwi skráoué iioslj, kmctj, lanj, medj, nilj, pecj, íebj, obuwj, ili hosf, kmef, lai,

meif, nif, pec, íeb, obu>v atd., atkoli po tr, 6, p, ;w, r, s, z, plynné j u wyslo-

weni již welmi asn (pozdji i po /) wymizclo, proež ho i we psáni zaiiedbáiio.

Fo-^n. lIlubM wniknuti do piedmlu, než zde piedsewzíti lze, ucí, že we wsech shnverh,

ježto mkkau sauhláskau se konci, prwolní /, bud pauhé, bu s jinau samohláskan, odpadlo.

We staroslow. rukopisech ješt aslo Kom. krwi (krew), cirkwi (církevv) atd., w eských
hosti, choti, lani atd. se m yskýtá.

§.11. Ped samohláskami i, e, e, kterážto poslední w této prípadnosfi jako pii-

wodn polohláskau j priodná powažowati se musí, pecházejí, dle prawidel \v jrrani-

malice vyložených, prosté sykawky z, s, c w hnstší i, s, c, k nimž w jistém smyslu

i briskawé r místo r, powstalé z r, piísti dlužno, zubní rf, / w js, c, a hrdelní /*,

í7í. A- w jistých pipadnostech w i, c, s Qichž mkkost wšak w písm se neozname-

náwá), w jiných w i, c, š, pri emž pwodní i nebo j z písma sice mizí, než w pe-
tvoených mkkých sauhláskách bytn (virtualiter) obsaženo zustáwá. Sauhlásky /

a A* s pedcházejícím s ili spežky st a sk nkdy od prawidla se uchylují, mníce se

w š (pozdji ŠQ místo se,

a) Sykawky :

mazati — mažu (místo mažju).

tesati — tešu (m. tešju).

otec — otce.

hora — w hoe.

z w z

s w i ;

c w
r w r

b) Zubní

:

d w z

t yv c

hoditi — hozen, hozu (m. hozju).

chytiti — chycen, chycu (m. chycju).

c) Hrdelní

h

ch

k

d) Slaucené :

sk

\

w z: wrah — wrazi.

w z: bóh — bože.

w s: wrch — wrsi,

w s: ucho — uší.

w c: bok — boci.

w c : oko — oci.

\ yf se: wojska — wojsc.

j w ^: ohnisko — ohnišce (pozd. ohnišfe).

st w š : pustiti — piíšcali (pozd. púšfatí).

§. 12. Promna hrdelních A, c/, k w idší sykawky i, š, c ped i w množném
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Nominatiwii, ped w (hvojném Nom. a Vokatiwu, picd w Dat. a Lokálu, ped i »

w Iniperathvu, jest duchu jazyka slovanského pimena a i w jiných náeích ohy-

ejuá, než w náeí ceske'm, a sice w dob již welmi dáwné, jíž wšak zewrub urili

nelze (na konci XlIIho a zaátku XlVho stol. již byla welmi rozšíena, jakž zrýmw pa-

trno). zaalo c/i, pro welikau píbuznost hlásek s a š, pecházeli ped i w Nom. a

ped w Dat. a Lok. místo š w š : n. p. Cech eši, wrch wrši, hoch hoši, tichý

tiší, hluchý híuší, pýcha w pýše, riícho w rúš, hch w hšch atd.

Na teutýž zpsob, t. petwoením ídké sykawky š a vvedlé ní asem i prostelio

5 w husté Š, powstalo w eštin na sta slow s š místo s nebo s : k. p. Salomún, Si-

mon, Jidáš, Jeremiáš, Tomáš, apoštol, epištola, klášter, werš, konšef, weškeren, wše-

cken, wešdy (^yeždy, wždy), šlechta, škwrna, škaredý, okršlek, papršlek, wlaštowice,

abyste, pokušitel, šahati, museti atd. místo Salomún, Simon atd.

Toto petwoowání, jehož nejstarší píklad i we staroslovanském we spežce

st mnící se w š (pustiti puštjen, prostiti proštjen) se wyskýtá, zasáhlo, a we mno-

hem menší míe, i ostatních dwau sykawek i a c ; n. p. pe, te, wle, tíu místo

pec, te, wlec, tíuc (pwodn peci, tei, wleci, tfuci), ddi m. ddic, hrazen m.

hrazen, pohlížeti, dohlížeti m. pohlížeti, dohlížeti atd.

My w tomto pokusu we wzorech skloowání a asowání ohledem na promnu

hrdelních A, c/i, k w idší sykawky á, s, c (w písm zaasté jen z, s, c) wšudy pra-

widla písn šetiti budeme, což podobno eštin wku X a XI nejpimenjší jest.

§. 13. Tutauž swau zmkující a spodobující moc jewí w eštin hláska j a

sauhlásky s ní slauené obzwláštním zpiisobem a we mnohem wtší míe, nežli w
ostatních slowanských náeích, kdykoli k jiným širším samohláskám, ped ní nebo

za ní stojícím, tsnji piléhá : tut zajisté pechází široké a w e, w w i, dlauhé é

(jak píiwodní, lak i z a powstalé) a w ^, krátké pak e, majíc pehlasowáno býti,

docela se tratí. W tomto pvehlasowání rozeznati lze dwojí stupe : na prwním pe-

chází a w e, a íí w e, na druhém dlauhé é, budiž pwodní nebo pehlasowáním z a

powstalé, a tak též i dlauhé é w ^, w kteréž pípadnosti polohláska j se samohláskau í

w jednu nedílnau hlásku splýwá.

Pehláska a w e: a) po j a mkkých sauhláskách: jase jese, jasle jesle, nadja

nadje, šíja šíje, napájati napájeti, wyhánjati wyhánjeti, krópja krópje, wóla wóle, ze-

mja zemje, búrja biíe , cliodjách chodjéch, wálách wáléch, akati ekati, aša eše,

šaro šero, žaí žel, žalud želu, práca práce, duša duše, púša púše, mža mže atd.

b) Ped j a mkkými sauhláskami : wajce wejce, tajný tejný, krají krejí, wolaj,

wolej, naj-nej- atd.

Pehláska u w i: a) po / a mkkých sauhláskách: jutro jitro, junoša jinoše,
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natlju iiadji. mojii moji, Jiiri Jií, jucha jicha, hul lid, sliib slib, wiijuli- wiiilr, bhi-

lio briho, uzi cizí, clusf celisf, tisjíic tisíc, mocjú mocí, diisjíí duši, ko/Jú kozí,

radosljii radosti, ciícu chci, trpju tr|)i. cliozu cliozi, zalracu zalraci, prosu proši, tbajú

I báji, >vofajií wofají atd.

asto >v jednom a tcmž sUnvc promna oboji saulilásky: kosula košile, plúca

|)licc atd.

Pehláska dlauiieiio é a é \\ /, a sice a) pftwodního jó: triijé trní, prútjé prúlí,

listjt? listí, hnutje hnuti, znánjé znání, stánjé stání atd.

b) Preblasowánim powstaleho je ili é : chodješe chodíše, waleše walíše, bjéše bíšc,

e'šc cíše atd.

c^ Pwodního dlauheho c : smch smích, hrech hích, wra wíra, mra míra, scmje

símje, dwe díwe, pélíš píliš, pebytek píbytek, w darech daích, w rocch

rocích atd.

Toto pehlasowání, jehož prwotiny již w nejstarších památkách jazyka eske'ho,

w Libušin saudu (dewcjé ruka, slyše, sfyšeste, kíanjéchu sje, wece) a w Ewangelium

(imejech, eje'ch, cinjéše, zjeweno, wsje acc. pl., u ugle') nacházíme, jednak pirozeným

bhem wcí nowe zaatých, jednak piinním uených wzdlawatelw jazyka, av nm
sob náramn libujících, w XIVle'm století mnohem dále bylo prowedeno, nežli pozdji,

aby se zachowalo, za dobré uznáno; tak k. p. tehdáž psáwáno: esíaw, es, nees,

jer, jerní, žeítá, želá, užesnu sje, žížeía, jesný, objesnili, projesniti, ano i po twrdých

nem (nám), wem (wám), žíeb, dále : peciji, napfniji, oswciji, zamuciji, ponižiji, kra-

liji, poAA-AŠiji, anobrž i šimí místo šumí (hluk u powtí šimí, Pass.) atd., s ehož

pozdji zase sešlo. 3Iožne' se domýšleti, že tyto a tm podobné nowoty krasomluw-

cw a písaw jen poznenáhla a to ne wšecky do národní mluwy wnikaly, ježto až

podnes lid eský mluwí: už, pijií , wolajú atd., akoli we knihách od nkolika sto-

letí: již, pijí, wolají atd. se píše.

Pozji. O pehlasowání « w c \v nejstarší dob wiz sieji we spisu : Die áltesten Denk-

máler der bohmischen Sprache von F. Palacky und P. J. Šafaík Prag 1840. 4. str. 164. . 3.

§. 14. Krátké je, pwodní i pehlasowáním z J« powstalé, a nápodobn i krátké

c, do i se prawideln nepehlasuje, nýbrž zaasté, zwlášt na konci slow, jakož i

pauhé e, docela prchá a mizí.

1) Píiwodní je a e (místo je') w Komparatiwu píslowcí : snáze snáz, dále dál,

dwe dw díw, ménje mé, hfúbje híiíb, blíže blíž ald.

2) Pehlasowané je, e: postele postel, zemje zem, húše hiíš, hráze hráz, meze

mez, twrze twrž, tíže tíž, siíše siíš, wýše wýš, chwoje chwoj, sluje sluj, wže wž,
stráže stráž atd.
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3) Krátké w rozkazowacím zpsobu : budeme bume, budete bute, bntéme

hnéfme, hntete hnfte, neseme nesme, nesele neste atd.

4) Pauhé e a) w casoslowech w prwní osob mn. potu : budeme budem,

nióžcme nióženi a(d., a w piechodníku: widiíce widiíc, stojéce stoje'c atd. b) w ná-

mstce e s predslowci : za-e za, na-e nac, pro-e pro, o-e o atd., c) w á-

stici ie w potažné námstce : iže, jaže, ježe, n. p. jehož, jemuž atd., d) we slo-

wech : kam, sem, tam. kak, jak, tak, kolik, jelik, tolik atd., w nichž piiwodní o

dríwe w e zmnno (kame, nikame atd.), potom pak docela odwrženo. (Srow. §. 24.)

§. 15. Krátké ž, z píiny již nahoe (§. 10) udané, prawideln se zatemuje,

wysauwá a tratí zwlášt w asowání w druhé osob : budeši budeš, piješi piješ, sto-

jíši stojíš atd., w pechodníku ženského pohlawí : jsici jsiíc, widiíci widiíc, chodjéci

chodjéc atd., w Imperatiwu : tei te, budi bud, *honi ho, hubimy hubmy, hubíte

hubte, mimy mmy, míte mte, winímy wimy, wíníte wíte atd. a w Infini-

tiwu: jeti jef, topiti topíE atd.

§. 16. Plynné, snadno w niwe se rozptylující J, (upomeneme jen na obecné ho

místo jeho, mu m. jemu, a na pokrajinské pudu m. pojidu, pjdu, troník m. trojník atd.),

jsauc u prosted mezi dwma samohláskami, co mezník ob rozluující, postaweno,

asto hbitým wyslowowáním se wystrkuje, tak že dw samohlásky neprostedn sebe

se dotýkají, kdežto slabší od silnjší, t. od té, jíž pízwuk anebo pirozená délka

hájí, pohlcowána býwá, w kteréžto pípadnosti pozstalá samohláska (podlé známého

pravvidla : contractio facit longam) se dlauží. Tento zákon skracowám stal se píinau,

a sice wtším dílem již w pedhistorické dob (již w Libušin saudu a w Ewangelium

wýhradn : prdá, schowá, báti sje, znám m. prdajef, schowajef, bojati sje, znajem),

nemén rozsáhlých a dležitých promn w austrojí jazyka eského, zwlášt we sklo-

owání a asowání, nežli onen wýš wyložený pehlasowání. Na ten zpsob se wy-

sauwají

:

a : kajati sje, k(aj)ati sje = káti sje

lajati, l(aj)ati = láti

kajaze, k(aj)aze = káze

istaja, ist(aj)a = istá

e: dušeju, duš(ej}u = dušií

mojeho, m(oj)eho = mého

woíaješi, wofa(je)ši = woíáši, woíáš

woíajemy, woía(je)my = wofámy

é : hjali, h(j)ati = háti

pejati, p(j)ali = páti

smjali sje, sm(j)ali sje ^ smáli sje
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»

o : dwoje, dw(oj)e = dwé

oboje. ob(_oj')e = obé

Iwoje, l>v(oj)e = twé

cistoje, cist(^oj)e = cist

wojewoda, w(oj)e>voda = wéwoda

ženoju, zii(oj)u = ženii

istojiu ist(^oj)u = í-istií

stojatí, st(oj)ali = stáli

bojati sjc, b(oj)ati sje = báti sje

bojaze, b(oj)azen = bázei

pojas, p(oj)as ^ pás

m: cistuju, ist(iij')ii = cistií
'

welikuju, welik(uj)u = >velikii

y: istyje, cist(yj)e =^ isté

welikyje, welik(yj)e = weliké.

Predcházíli ped j samohláska /, wysauwá se pauze tato, j pak we staré eštin

zíistáwá :

i; božija, bož(i)ja = bozjá

bozije, bož(i)je ^ božjé

pijatel, pr(i)jalel = pi^játel, s pelil, pi-jétel.

Na ten zpsob staí Oechowé psáwali a wyslowowali : pjéš, bjéš, Ijéš, pjé, bjé, Ijé,

a we pechoduiku pje, bje, Ije atd. místo piješ, biješ, liješ atd.

Meskrácené formy, co zbytky starší periody, jsau we staré eštin tyto : mezitojí,

s pehláskau, místo mezitojú (t. mezí tií, rozumj dobií, jako mezitím, rozumj asem,

interea)
,

jeje (Gen. od neužíwaného ja, pozdji skrácen jéj, je, a z jeje zwláštní ná-

mstka její), dwojné najú, wajú (s pehláskau nají, wají), jejií (toto pozdji skrácen jú,

jiíž, njúž).

Poi/í. í. Formy : smjéti sje, rozhjéti atd. od prawidla jen tím se liší, že po nastaiipení

pehlásky je (místo jrt): snijeti sje, rozhjeti, ped j pauze é wypadlo, jako w pijetel pauze

i: prjétel.

Puzn. 2. We formách: hfawau, rukau, mnau,twau, znjících: hfavvou, rukou atd., dwoj-

hláska au nepowstala neprostredn ze slití samohlásek o a « po wysutí prostedního j: hla-

wo(j)u, ruko(j)u, mno(j)u, two(j)u atd., nýbrž ona zde jest ostatek pnvvodního nosowého

zwuku a, cyrill. ;, jakž patrno z forem: saud, kaut, nesau, pcrau a podobných, kdež žádné

j newypadlo, nýbrž dvvojhláska au (ouj prost na míst nosowého a stojí.

§. 17. Docela naproti wýš wyloženému zákonu pehlasowání širších samohlásek

w užší (§. 13) stojí we staré eštin jiný úkaz, dle nhož po j a mkkých sauhláskách,

jakoby náhradau za tolikerá w e a i promnná o a w, užší samohlásky w jistých pípad-

6
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noslech w širší, jmenovit í w jé, i w e a místy w?i, naposledy Je w ja pecházely. Toto

pehlasowání, jež zpáteným nazoweme, w druhé' poloMÍci XHIho století wznikle', na konci

XlVho století již ze zwyku wycházeti zaalo, až naposledy docela se wytratilo. Ono

jest pro zpytatele staroeske'ho jazyka nejnepíjemnjší záwada a pekážka, pro niž

w twoení, skloowání a asowání slow wlastních a prawidelních samohlásek dopíditi

se asto welmi trudno, nkdy i nemožno jest.

Nejstarší a nejrozsáhlejší jest pehláska pwodního dlauhe'ho i \v jé (po kme-

nowe'm j píšeme jen é) \ n. p. sjéía m. síía, síawjéek m. síawíek, konje'ek m. koníek,

bratjéci m. bratíci, kje'dlo m. kídío, knjéžka m. knížka, za nje'm, nad njém, s njéra m.

ním, sw. pjésmo m. písmo, sw. kjéž m. kíž, za tetje'm m. tetím, z lesnje'ch stnów

m. lesních, nrawów cuzje'ch m. cuzích, sbjératí, zamjétati, je'kati, najérati, utjérati,

obzjérali, chodjéwati , othonjéwati , wycházjéwati m. sbírati, zamítati, íkati atd.,

zwlášt 2há a Stí osoba w asowání: stoje'ši, stoje'š, uzjéš, mije'š, walje' sje eka, síušjé

tob chwáía, boje sje ptactwo, mije' Praha, chodje' drahá, sedjé Zahoj, ležjé junoša

atd., místo : stojíš, uzíš, mííš, walí sje, síuší atd., hías sje wzdwjéhí m. wzdwíhí atd.

Že starší echowé zde skuten jé, nikoli í, wyslowowali, patrno jednak z poz-

djšího wyslowowání : nožéjek, wozéjek atd., ktere'ž pesmyknutím hlásek jé w é

powstalo (rownž jako nosejí ili wlastn nosej z nosjé), jednak z toho, že asto jen e

se píše, k. p. Bieze zmilitka ku potoku RK., t. Bžjé (bží
,

praes. jakž ze smyslu

patrno) zmilitka ku potoku, jednak a nade wšecko z rýmw, n. p.

Požehnaj mje, swatý duše, Nedáwajíc w prawú mru

At mje diábeí nepokiíšje'. Mast. Swého pitjé, jakú síušje'.

Proto pojde w káz jich duše. Des. káz.

A fomjéci blé ruce,

And ju neznámost smucjé (t. smutí). U tance dwky, jinošjé

Sedjí jsú, nežli u mše. Des. káz.

And sje zfá wsC pronášjé,

W onom zámutne'm rozpraš. Alx. Jímž tje biskup nemúdrý winjé,

Že twá žena jest bezdtkyn. JMI.

Tote'ž platí rown, jakž samo sebau se rozumí, o pwodním jé a dlauhém (we

staroeských rukopisech ie^ ; n. p.

Ktož jmá kterú nádchu w noze, U njéž (eky) Babylonský woje

Ot tohot jmá mléko kozje'. Mast. Sebra na swe' bezpokoje'.

Na wsje strany stíy letje'. Ohe, proiiž podle jich wry

Jakžto krópje z búe let. Pop mjéwaí asté ofry. Alx.
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Jesle w XMle'ni slolelí iijuházííne w hralrskýcli kniliách psáno : obilé, weselé,

údole, místo staršího obiljé, weselje (^w rpp. obílie, wcselíe), a to místo staroslowan-

skeho obilije, weselije. Poslední to ostatky praslarolio Avyslowowání.

§. IS. Podobný a dle puwodu snad jesle starší jest pechod králkc'ho i w je^

wyskýtajii se nejdríwe w námstce jenž m. iže (qui, n. sg.), jež, ježto m. jiže, jižto

(qui, n. pí.)-, we slowech jehfa m. íhTa, leju m. liju a nkterých jiných, potom w sklo-

iowáni w Nom. a Genitiwech, kdež nepravidelné místo je se píše, na pr. Nom. mát
m. máti, test m. testi (swekruše), Gen. host, zet, krwe, lan, dan, bázn, Chrudim,

Oáslaw atd. místo hosti, zeti, krwi atd., w Nom. mn. potu : pohane m. pohani,

mšcane m. mšeani atd., w mn. Dat. k njem m, k nim, dále w asowání w Imper.

chodte, tworte m. chodíte, tworite (Imp. z ohledu samohlásky následuje pít. asu),

naposledy tém na usech Avšudy místech bez ladu a skladu, asto welmi nepístojn,

dílem jist jen nemotorností a jakausi zwláštní chutí písaríiw, n. p. zášejky m. zášijky

CE. jáz wizje m. wizi, ol wce m. wci, pjetjé (rk. „pietie") m. pitjé ŽW. ž' wynjede

Pilát m. wynide EZ. prosjeti (rk. „prosieti") m. prositi Pass. atd.

§. 19. Totéž krátké e po polohlásce j a mkkých sauhláskách nacházíme w druhé

polowici XlIIho a w prodlení XlVho století pehlasowáno w u (ju) na pemnohých

místech, kdež sklad slowanského jazyka i starší zwyk samé eštiny pwodního i po-

žaduje, jmenowil "vve sklohowání w Lokálech, jako: u me, na stolc, w Dunaj,

w zemju, \v srdcu, w nebju, na moru, na sbožjií, u wrbjú, w rozliícenjú, w kázanjú

atd., místo: u mei, na stolci, w Dunaji, w zemi, w srdci, w nebí atd.

ideji místo dlauhého í we množném Genitiwu : owcjií, knjezjú, ludjú atd.

místo owcí , knjezí , ludí atd., což podobn bu zmtením koncowky Datiwu

píslušné s koncowkau Lokálu (nejsnáze a takoka pirozen po pedslowcích s jedním

i druhým pádem se sluujících, jako po ; wiz skloowání §. 34, 45), bud newystih-

lým ted wplywem polštiny anebo nkterého k polštin se blížícího podeí eskoslo-

wanského w Moraw, Slezku, Lužici, nastaupilo. Mimo dotené pády wyskýtá se tato

pehláska prawideln we slow tocuž, tocuš, skrácen cuž, ci^š, místo totiž, neprawideln

pak w nkterých rukopisech z XlVho století, zwlášt \v Žaltái Klementinském a nej-

starším Passionálu Musejním, tak zhusta a nemístn, že aby Cechowé tehdáž skuten

tak byli wyslowowali, wším práwem pochybowati musíme, n. p. w trojuci m. trojicí

(w rp. tém wždy y místo našeho j), slúbju sje bohu m. slúbí sje (placuit. Stí os.

min, asu), mtju m. mti, míli (rp. myetyu), bítju m. bíti, zbítju m. zbíti, otcju naši

m. otci, tjusjííc m. tisjúc atd., což nkdy nad míru zmatené jest ; k. p. u slow

wjúcí, wodjúcí, injúcí, bydlúcí a tm podobných newí se, zdali to pesárowá, pod-

laudná pehláska , ili prawé twoení dle obdoby widiící, honící místo widjécí, ho-

écí atd.

6*
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§. 20. Kidší a mén zniatené jest prehlasowání slohu j>, jak pwodnílio tak i

z í powstalélio, a zárowen i mkkého \v ja (d). Sem náleží predewsím formy

slowes : widjal, lecaí, horaí, hýaf, osiraí atd., místo widf, ležeí, horí, hýl,
peskakující do tídy slowes: držu držatí, mí míati atd.; dále pojislowce : po-

njawadž, donjawadž atd., naposledy asoslowa : bojawati (Zj.), domnjáwati sje, prom-

njáwatí (Alx.) atd., místo bojewati, domnjéwati sje, promnjéwati, a toto místo pra-

videlného domníwati sje, proméníwati atd. Této obdoby následuje i šaf místo šef :

by nešaf na wojnu. Alx.

Pozn. Castoopetowací (frequentativa) na- trati od slowes twrté formy, jichž poet
wftbec welmi skrowný, mní i we staroslowanstin wýznané i w e: upokojewati

,
progone-

wati, iskorenewati, prgorewati.

§. 21. Otázku, zdaliž we staré eštin w tom wku, k nmuž zde zení obra-

címe, nosowé samohlásky a a ^^ ili e a «, nkdy w'e staroslowanském a ješt po-

dnes w polském náeí mocn panující , w užíwání byly, rozhodnauti není na snad.

Nkteí zpsobowé psáni w jedné z nejstarších našich památek, totiž w Ewangelium

sw. Jana, jako : cnaezi, chaesti, zae, zea, tea, ze, ieie, ime, te, ráme, ie, zuoie, ozlo,

grebeti, známe, duse atd. a pozdjší, teprwé na konci XlVho století se wyskýtajíci

au (w perg. rkp. Hodiny z konce XlVho století we weejné bibliotéce: u mau moc,

cestau, tauženjé, otsauzenjé atd.), owšem tomu naswdují, že nkdy nosowé zwuky

i w echách, aspo místy a w obmezené míe, swau platnost mly : než postaite-

dlných dwodw, žeby panování jejich w eštin, w dob wýš wyhražené, bylo wše-

obecné , díjsledné a auslrojí jazyka slowanského pimené býwalo, w pozstalých

nejstarších památkách, tak jakž psány jsau", nestáwá, nýbrž na míst a ili § wšudv se

nachází bu e, je, bud a, ja, kteížto zwukowé zhusta se stídají, jeden do druhého

pecházejíce, k. p. swatý, swjetí (mn. p.), swjetiti, swacený, swjecení, knjazew, knjezi,

otjéže (interogavit), otázka, rohje, robjata, pje, pad-desát, meta, máta (mentha)

atd., na míst pak ifx ili q, tém bez wýminky pauhé w, jindy krátké, jindy dlauhé,

n. p. muž, bíud, duh, ruka, muka, siíd, diíbrawa, íiíka, miíka atd. Akoli pak by

pro zpytatele staré slowanštiny wc byla žádaucí a užitená, kdyby se aspo w nej^

starších památkách eského jazyka powstalé z nosowých zwukw e, «, u diakritickými

znaky, n. p. znamením é, á, íj, wyznaowaly ; wšak nicmén w pítomném pokusu od

toho z dležitých píin upuštno a pi pauhém e (je), a (j«), u zustáno. W nowjší

eštin místo pwodního nosowého § máme hned : m, t, pst', pt, rám, hned e :

se, zeC, wzpomenu, pedu, hned i : kníže, pí, tíže, mn. chodí, nosí, wozí atd. My

zde místo , kde z ^ powstalo, píšeme je, majíce ohled na stídající se s ním ja:

knjaž, knjež, chodjá, chodjé Má. a na podstatn rozdílnau powahu samohlásky , jakž

nahoe doteno (%. 8. Pozn. 1.)
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Poin. Obšírnji o nosowých c. u a o samohláskáoh we staroeských památkách místo

jjioh zastupujících wíz we spisu wýs ilotcnéin: Die áltesten Denkináler der buhmíschen

Sprache str. 162 . 2.

§. 22. Toto o liiawnich promnách hlásek^ tdi totiž, kteréž, jewice se hro-

madn a >ve swazu, hlaub do auslrojí Jaiyka eského zasahují, a z nichž podstatné

wlastnosti jeho plynau, predeslawše, nyni ješlé o nkterých jiných zwláštiiostech^ ieUo

wice porznu a rozptýlen, bez patrného swazu s onmi se naskýtají, na krátce zmínku

uiníme, nejdríw na samohlúskij, potom na sanhlásky pozornost obrátíce.

Samohláska o pechází již w nejstarší dob po j a mkkých sauhláskách w e: Nom.

stupnjewi aneb stupnjewe, meeewi, wítjezewi, Gen. niecew, bojew, králew, olcew, wo-

jewati, oswdewali. shfucewati, pracewati, rozpacewati sje, králcwá, králewna, císa-

ewna, skopccwina , slžejewý, ohnjewý atd. Pozdji pehláska tato zasáhla i o po

twrdých sauhláskách : bisket, hmet, Ifukel, syket, drnket, rachct, jeket, skrhet, ke

m. ko (1. kto. bez /, quis), kte, nikte, kame, nikame, jakéž, takež, tamež, nikake,

obake, nadarme. spóseb, spósebiti (St.), zrnek (slk. zmok, st. slw. smok, drak) , s tebií,

sebií ald. W nkterých slowich se o a e stejnoasn, ba w te'mž rukopisu stídá,

n. p. wlorý i wterý, otsewad i olsowad (ZG.), nohet i nehet, paznohty (ZK.) í pazdnehty

(ŽW.). chochtání i chechtání (ŽSO.)- w jiných pewážilo o, n. p. stonati (slk. stenati)

ald. Místo pozdjších : pahorek, paprslek, cte se we starých rpp. pohorek, poprsí,

poprslek. Wstawka u ped o na zaátku slow, zwlášt po pedložkách, již na za-

átku XlVho století, naproti no místo dlauhho ó w prostedku slow teprwé w po-

slední lwrli XlVho století (u Štítného a j.) se w^skýtá: z uotrapy, w uostraž Pass.

duostojný, kuor atd. St. Rídcejí u místo o : na kumplet St. ale : korona.

Samohláska a nkdy též po twrdých sauhláskách, proti prawidlu, w e pechází

(wem m. wám, nem m. nám, bez mále m. bez mála atd.), jakž wýš (§. 13)

doloženo.

3Iísto samohlásky e nachází se w píslowcích : sd, kde. nikde, nikdž (St.),

jako we staroslowanském : w XlVtém století též o, jakoby náhradau za pehlasowaná

o : plecoma m. plecema, konjóm, ponjowadž, wáoho. PDuch.

Mkké zwrhuje se nkdy w pauhé , jako w církewním náeí : obec m.

ob-wc, reku od ju, wece (místo wca) od koene wt, odkudž záwt, píwtiwý atd.

Samohláska i pehlasuje se w je, (dle nespráwného zpiisobu psáni), jakž wýš

(§. 18) ukázáno : jenž m. iže, jehía m. ihfa, welm m. welmi.

Samohláska u nkdy pechází w o : rozom, rozomti, rozomný, osodjé (Pass.),

mosí (St.) atd. Naproti trwá w ehula, kapitula, orudowati, orudownica atd.

Samohláska y pechází tytýž w e. ideji w « a u: opjete m. opjely, nenjé m. nynjé,

pre i pi m. pry, towaiš m. towaryš, rozpíiítwali m. rozpfýtwati atd. Rozwedení dlauhého ý
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>v dwojhlásku ej, nyní echíun tak oblíbené, \yyskýtá se \ve spisech teprwé na konci

XlVho stol. w doteném rp. Hodiny Ave we. knihown we form ai/ : swatay Jan, bayti,

zawrenayma oima, u payše, trayznjéchu, rozptaylií, wayše, taymž prowazem atd.,

m. swatý Jan, býti atd. Úkaz to diiležitý, proto že w jistém smyslu nawrácení to jest k

prwotnímu o«, z nhož w newystižné dob y powstalo.

§. 23. Podobným promnám podrobeny jsau i souhlásky^ jedny we druhé, podlé

stupn píbuznosti swé, pecházejíce a wzájemn se zastupujíce.

Retní w pozdji pešlo w 6 we slowech : boj, bojowati, wzbelbju m. wzwelbju

(>Yzwelebím), wysboboditi (ŽK.) a j. Totéž s p slauené w/f w uffati, douffati, zaufTati

Št. m. upwati atd. Naproti tomu trwá w modlitwa, honitwa, chwadnu ZK. (t. chadnu),

chwor, chworý Pass. (t. chorý) a j. Cizí dyšné / petwouje se w eštin asto w 6:

6arba Alx. (Farbe), bimowánje HG. Pwodní 6 trwá we slowech : hedbáb, hedbábný,

baróa Alx. (t. barwa), boboííci St. (poboky), skyba (skywa) atd. Twrdé p zwr-

huje se pozdji w k: kaprad místo staršího papra MV. též w m : máry m. páry (Bahre).

Retní m trwá we slowech: medwd, medwdí, ženima; pozdji pechází w n: nešpor

m. staršího mešpor (z lat. vesper), nrawisko m. mrawisko Pass. (mrawenec).

Podnební n mní se zhusta w w, zwlášt w trpném píestí : rozwadjema bratry

LS. uinjem sem, uinjem si ŽK. kestjem sem Pass. (tak powstalo tajemstwí m. ta-

jenstwí), w starém pechodníku: spem ruce m. spn, poemši m. poenši atd. we

slowech : jedim Pass. m. jedin, Mikulauš (Nicolaus), mraw, mrawný m. nraw, nrawný.

Mkké ili bískawé r, jehož w Libušin Saudu, w Ewangelium sw. Jana, Mater Ver-

borum a w Homiliích glossowaných (w^jma slowo bimowání) ješt není, owšem pak

w Žaltái glossowaném, w Rukopisu Kralodworském atd. trwá we slow ebro, po-

zdji žebro.

Zubní d trwá we slow nuditi, odkudž míza, pozdji nutiti ; totéž s následujícím

s splýwá pozdji w c : dwa desjáte, dwa dsját, dwa cát, dwa-cet. Podobn t trwá

sice we slowech: stíiíp, stkío, tba, tbaju, swatba, klatba, kto, w pedložce ot (w této

až do druhé polowice XlVho století, akoli i od již welmi asn se wyskýtá
;
jmeno-

wit w Homiliích glossowaných z XHIho, snad zkonce XHho stol. psáno od, w Ale-

xandru ze zaátku XlVho století, w Žiwotu Ježíše Krista, w^e teních z ewangelií a j.

psáno brzy ot, brzy od, w Štítného perg. rp. 1376 wždy jenod); než s následujícím

s slíwá se w c, s s w c : cti m. lsti, testi E. (swekruše), lídactwo m. údatstwo, tice

m. tsice, tesice od teska (cura, angustia) atd. Mkké rádo pechází, zwlášt

w prwní polowici XlVho století, w c : wícež, wíceziti, tociž, lecaí, celiko, ujiscif,

cesto, ancikrisl, usíyšeci, stáci, wzhodici, poskýsci, ci m. sti, cli, cje m. Ije (le,

Akk.), hoscjé atd. O š místo st w piíšali, pušen, ješe, mšene, obiáíe, obláš
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atd. již nahoe (§. 11) zmínka byla. VVe slowé poprat méní se t w : kapriur. —
Boliemarius od 1. 1409 má i dzed, dzekan, dzécje I

Sykawka s w cizích slowích zmkuje se w z : Jeruzalém, Jezus , Izrael ald.

z ehož pozdji nkdy z po>vslá>vá: Ježíš, almužna. Tak i žafm, žailár m. psalm,

psallár. Puwodní jí stojí na swem míst we slowech : sbor, spósob, sbožje', swyaj,

sde, sd, sdráw, sdrawjé, swícezíti, zásíona, zasfoniti atd. w jiných pechází, a
poídku, >v z : zmek m. smok (draco), wezdy, >veždy, už i >vždy místo wesdy, wešdy

ald. Podobn r, bud piiwodní, bud z powstal, již dosti asn, zwlášt ped-

cházili 5, w t se mní : Betisfaw m. Becisfaw, hokosCemí m. hokoscemí (od formy

hokosca, s pehláskau a w e), popstí m. popscí, Avestek m. wešcek (a to místo wesek)

atd. Totž platí o : malitký m. maliký, ohništje m. ohniše, tištjen m. lišen atd.

Z hustších sykawek mkk z již welmi asn zaalo pecházeti w j (jako na-

opak w románských jazycích ímské j dle wyslowení w z) we slowech : pojiiti m. po-

ziciti (odkud pjiti), pjší m. pžší (a to místo pzší), míajší m. míažší, sfajší m.

sTažší, jádný ŽSO. m. žádný, jže m. žže, a tak wždy, kdykoli dwojité i : sejže, zajže,

ojženjé, zajženjé atd., pozdji též w r, a teprwé na zaátku druhé doby, nebo u

starých wždy: žaawý, žeewý, žeewjé, žerjucha atd. Nkdy sesiluje se wš: tociš,

tocuš, cis, cuš m. tociž, cuž. Naproti c, trwajíci na zaátku slow ped r : da (dné
bláto ŽK., dník Pass.), šlo, wo, wí atd. (w XIV stol. tytýž již two,
twí, tdník atd.), mní se jindy, zwlášt ped s, rádo w c: wescek m. wesek

(wšecken), co m. e, cti m. ešti, sti, ti, cný, ctný m. estný, slný, ctný, welicsky,

prorocsky m. welísky, prorosky, ocstiti m. oistiti E. (tak i w st. slow., odkud

cesta), lec m. le w složených : leckaký atd. Nkdy, jakž již doteno, neprostedn

se petwouje w t : malitký, militký m. maliký, miliký atd.

Hrdelní h trwá we slowci Hek a odwozeném hecký ; nkdy pechází w s: šma-

lati m. hmatati ; nkdy w týchž kmenech s dyšným ch stídaw se užíwá : kechký,

chtán, chbel, chreti, ideji kehký, htan, hbet, hreti, chýiti (ideji), hýiti,

hýeti (astjí) atd. Podobn ch obmuje se pozdji s k: u starých chorúhe\^,

chrkati, u pozdjších korííhew, krkati atd. Místo cizího g nacházíme k: kroš (groš),

lantkrabjé atd. Naobrat gdy, nigdy, kegdy atd., místo píiwodního^ kdy atd. We slow

tresktati trwá k w celé dob.

Mkké j mní se we w we slow wajce m. jajce. Pozdji pechází j w nkte-

rých slowech w /: ledwa m. jedwa atd.

§. 24. Mimo již nahoe (§. 14— 16) wyložené prawidelné, hromadn se wy-

skýtající a hluboko do austrojí náeí eského zasahující wysauwání samohlásek potká-

wáme we staré eštin i jiné, jakoby mimoádné a mén na prawidla wázané, jehož

nkteré píklady zde uwesti chceme.
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Nejhustji wysaiiwá se samohláska e , kteréhožto swobodstwí zwlášt básníci

z konce XHIho a zaátku XlVho století nkdy až nad slušnost rádi užíwali; n. p.

drwo, bísket, jnuižto, krstitel, welbju, welbiti, so, se, nis (odkudž co, nic), stíti,

cstný, stmír, lsti, jsríi, jsi, jsmy, jste, jsií, j' m. je (n. p. to-j' m. to jesC, kto-j neo-

paten, maáli-j), tdy, ž' by m. žeby, ž' sje, bdjéše, chcmy, chcme, chcwa (ano i chcm

m. chceme!), wrš, wršík (werš), dsát, dcát m. desát, ž' m. že w potahowacím a d-
razném : jenž, týž, tehdáž atd. bjš' m. bjéše, pkelný, n' m. ne, n. p. n'upadí, n'ií-

datný, n"užif, n"odstiípiw, trt, netrt (netrté cesty), umrf m. umeí (a umrío bude

E. umefo Ew.), stbío, bezmál m. bezmále (a to pehláskau m. bezmáía) atd.

Samohláska 2, wmo již nahoe (§. 15, 16) uwedené píklady, wypadáwá we

slowech : písati, lízati, lípnuti, a wšak jen w pozdní dob : psáti, Izáti, Ipniíti i lnuti,

w ástici li : nebudet-l", w pedslowci 'pi s idu^ kdež se w jedno i slíwá, jako

we staroslowanštin : pídu, pidúce ZG. atd.

Samohláska o trwá dlauho w kako, jako, tako, koliko, seliko, jeliko, toliko, kamo,

sjemo, tamo, obako, protiwo atd., potom pomalu pechází w e : kakež, jakéž , takež,

kame, nikame atd. a naposledy docela mizí: kak, kam, obak atd. Welmi asn
wysauwá se we slowesu chocu (a wšak ješt w ZW. cest jeho wzchoce), a we

formách bychmy, bychme, bychwa, uzchwa m. bychomy atd. Tak též zaátené o

po a a o : a 'nde m. a onde, na 'nej stran m. na onej, pro 'nu pokoru m. pro onu,

do 'né zemje m. do oné, stran na 'b m. na ob, sfowa pro 'na m. pro ona, pro

'nu twá m. pro onu, dewce na 'hen m. na ohe, a 'biženstwjé ra. a obiženstwjé atd.

Z toho powstala w pozdjším wku nespráwná námstka: an, ana, ano. (Wiz §. 77).

Samohláska u wypadla Ave slow mšica m. mušica (cynomyia) ŽK. ZW. a we

formuli : dobrojtro. Pass.

Samohláska í/ ustupuje, dílem dosti asn, z nejednch slow, n. p. dosti m. dosytí,

opjet m. opjety, pak m. paky, obak m. obaky, ížíce, ptáti sje m. pytati sje, spju, spáti

m. sypju, sypati (prospi kurencóm MV. popef rozspte atd.), bíštti sje (andjeli sje

bíštjéše Pass.), kšií, kšíc m. kýšií, kýšíc (kýchí, kýchnauc), tkýši, tkýsati St. natkýsiti

Bechynka (od tku, týkali), t m. ty (do t lt E.).

Tomuto wysauwání podrobeni jsau w nemenší míe i sauhlásky. Tak n. p. sau-

hláska b wypadáwá welmi asto w samých kmenech : pohesti m. pohebsti, skusti m.

skubsti, blesti m. blebsti, oklúiti m. obklúiti, hynu, pohynu, zahynu m. hýbnu, po-

hybnu, zahybnu (srow. hubím, pohubím, zahubím) atd. Naproti tomu welmi zhusta

te se : obkrslek atd.

Sauhláska d we starých památkách ped / welmi asto se nepisauwá, aneb, bylali

(Iíwe pisuta, opauští : kadilo (Pr.), sprawelný (Pass.), smrtelný, kiweln, neumtel-

jios, bytelný, neusdrawitelný atd. Tak též : kíaí m. kíadí (ŽK.), pmíuwa m. ped-
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míuwa. píi>veii m. píiwedii (ŽSO.), prsewši m. psedwši, a již od sturodúwna wih

rn. wdiíi, jih m. jdrh (edo). Než w jeno (byfo na íow jeno EZ.) není wýsuwk«,

iiýbrž zastaralé lo pricslí od jiti, jakož ani w nenník (m. ueník) od uiti.

)Ikké j wypadáwá w zewný, zewuji m. zjewný, zjewuji, obycený, we jménu

Ozjep (Jozef), w citoslowci e! místo cj ! (lat. eja!), zrém m. zejm, we spojce ježe,

jež, odkud ež, a naposledy presmyknulím že. Smlé a mimoádné jesE: prijide "den (unus)

z sedmi andjefów Zj. (místo jeden, dle ho, mu, sem m. jeho, jemu, jesih).

Hrdelní h tratí se w zdwinúli m. zdwihniíti, wytrnu m. wylrhnu, wztrnu sje m.

>vztrhnu sje, oneda, onedajsí, prisáf sem atd. Silnjší ch w rozprniíti sje m. rozprch-

niiti RK.

Podnební / zatemuje a wynecháwá se asto na konci w prícesti: wywrh m. wy-

AvrliT ŽK. tys rek EM.

Naproti n na zaátku slow, ped /, jakož již w pedhislorické dob w imje (m.

nimje, nomen , ovoiirt^ sskr. naman, Name), tak pozdji w ijeden, ižádný, ikto m. nije-

den, nižádný, nikto.

Sauhláska p w usnu m. uspnu, trnu m. trpnu (tak ješt slk., srow. torpeo), lnu

m. Ipnu, obtrili m. obtrpcili atd.

Sauhláska f odpadáwá w asowání na konci w 3 os. obojího potu : chodí,

nosí, chodjá, nosjá m. chodíf, nosíf, chodjáf, nosjáf, w je m. jesf spolu s koenným

5. Naproti: prosd
,
prosdek w Alx. a ŽK. jsau starší formace, w nichž pisuté t

ješt se nenachází.

Relní polohláska ir , trwající \v pedložce icz we složeních : Mzpomanu, wziožu,

wzbiiru, wzmodlu sje, wzwofaju atd. prchá w kynu m. kýwnu
,

pozinu m. poziwnu

(woda pozinufa ŽK.), prní m. prwní, prnje, prnjata m. prwnje, prwnjata (primiliae)

ŽW. Zj. Zwlášt po pedložce ob : obr\v m. obvvrvv (funiculus) , obiniíti, obnaditi,

obykánjé, obfastní m. obwfastní atd.

Sykawka z zaíná w XIVtém století mizeti w jáz. W RK. jednau psáno já, než

následuje s: já sem, proež já^ sem ísti se musí. Hustší z wytratilo se w týden m.

týžden, tém m. téžm, akoli i týžden, téžm u starých se nachází. Nkdy pota-

howací a dijrazné íe docela se opauští; tak n. p., jako ne m. neže, než prawideln

se užíwá, wyskýtá se i jen m. jenž: já sem len, jen sem lowka z ráje wyhnati

mohf Pass. ten, jen bjéše uzdrawen CE. (Puwodn bylo i, ja, je owšem pauze pota-

howací námstka.)

Nkdy celé slabiky, zwlášt w osobních jménech , se pohlcují : n. p. Bosíaw

w Pass. m. Bohusfaw. Podlé toho i Lumír, Lubor a j. podobná zdají se býti skrácená.

§. 25. Ztrátu, wysauwáním hlásek powslalau , hledí jazyk wynahraditi ponkud

prisautcánim jiných, aby se rownowáha nezrušila. We staré eštin se samohlásky
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owšem porídkii prisamvají ^ slowa, jako: rt, crný, rw, rwen, rinák, rstew, crta-

dío, rpati, žid", žrnow, kr>V, bícha, díh, chim, míwa, míwju atd. Myslowowala se

bez samohlásky. Pozdji po / wkládáno u: píuk, chíiim, síunce, tíuku, kluzký, Hu-

stý atd. a ped nebo po r pohybné e, akoli toto teprwé na konci prwní doby

:

krew, erw atd. Po pedložkách ped shlukem sauhlásek a we skloowáni w jistých

pípadnoslech již w nejstarších památkách asto nacházíme euíonické e, nkdy m:

ke, ku, Ote, nade, pse, síez m. síz atd.

Obyejnjší jest u starých pisauwání sauhlásek, jehož tuto jen nkteí píkla-

dowé stjte. Tak se k. p. wkládá d we slowech: skodíuiti, wykodluiti, rozkodíu-

iti, otkodíuiti (t. s-ko-d-íuiti , srow. ko-r-mútiti, a wiz pedložku ko w §. 86.),

dle obdoby modía, safo atd.

Polohláska j nkdy na zaátku slow : ze j-spánjé Mast. nejmáío m. nemáío Alx.

než mnohem hustji, ba množstwíkráte na konci slow: jejcj m. jeje, panjéj m. panje'

(Dat.), najliítjéj m. najliítjé RK. msto welikéj, pro welikéj bolesti, wsuli na swéj

hlawy. Zj.

Hrdelní h tolikéž na zaátku slow : hi m. i, hohe ŽW. hopice, hoslawen Alx.

rozhntiti m. rozntiti, rozhešili m. rozešiti, oko za boko EM. atd.

Slowce: uštnu, nter, u starých bez wkládawého k. Naproti: jacynkt m. jacynt

atd. W mnohých slowech zaínajících s j jest pedsuwka n od prastarodáwna domácí,

zwlášt w potahowací námstce po pedložkách : ot njeho, k njemu , w njej, s nimi,

po nich, po-, pro-ii, za-, na-, pde-, mimo-, t. po-ni, pro-ni atd. s odwrženým

i (te se wšak i „okolo jeho'' m. njeho atd.), nkdy i w Akk. místo zawíracího j:

kalich, jenž daf mn otec (t. jejž) E.pro njenžtodiw(t.jejžto, kterýžto) ŽJK. dále we slo-

wech : snjeti sje, snjem, njádra m. jádra, wnjuž (t. jako), znjut, donjudž, zwlášt pošlá

od jVdw, w nichž se 2 wysauwá : sendu, wendu, wzendu atd. místo sejidu, wejidu, wzejidu,

atd. wýnjezd KPR. m. wýjezd atd. Nkdy we psáni j se wypauští : wynmu (m. wyjmu), k nmu,

ot nebo, w nem, snem, wnuž, wnut, donudž, nedá m. jeda, nedaskde m. jedaskde atd.

což i we staroslowanštin tak se nachází, a rozptyliwostí polohlásky j wyswtluje,

odkudž u starých i uinn, honn, naklonn atd. místo uinjen atd. Ped stojí n

w nkto, ne, nter (nkter), snésti , nsle, nsliky (Št.), w tchto místo snjsti

atd., s wysutým j, nstja atd.

Pozoru bodne' jest zwlášt welmi ídké pisauwání relního p mezi m a « we

slowech zempný , tempný : Tak že wsjecka šírosf zempná Bude po wsjem swt
lempna EZ. (tak w orig. a as. Mus., w tomto wyd. zemná— temná), jelikož se tím

slarodáwní forma: Zemplin, Zemplinská stolice w Uhích (nyní Karpalorusky : Zemnen,

Zcmncnská) wyswlluje. Podobá se pisauwání p po m w latin.
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Podiibni r ^siito ilo slow : powraz, poAvrcsfo, od >vázali (srow. bulh. >vrzu

m. wázu, srow. trhati a táhati). Než mútiti, zanuilili u starých bez r.

Zubní / w píýtwati ni. pfýwati („na moi pfýlwá pletené osudjé"), tlestný m.

tlesný, šeptni m. sepni (ŽK.) atd.

Relni ir na zaálku sIonv ped o, nyni lidu eskému lak welice oblíbené : wowce,

mésto wohrazené ŽW., nkdy ped u: wumnjé Pass., w prostedku we složených: pí-

buzný, motowúz (od ko. uz, odkudž úzký, uzeí atd.). Než pauk, pauina u starých

bez wstawky.

We slowech : stwju sje, stkwju sje, a odvvozených stwnje, stkwnjej stwiící,

stkwiící , stwúcesf, od koene sju sje, jsau tkw tolikéž wstawky, a mylné jest twrzení,

žeby z presmyknulého tkwu m, ktwu byly powstaly. U starých se stwiící stkwúcí (splendens,

candens) a ktwiící (florens) nikdy nemíchá, anobrž jedno ode druhého piln rzní, jakž

palrno zwlášt z pi-íkladiiw, kdež jedno i druhé se užíwá : swtlosE pestwiícjé Pass.

wšeho kwljé krašše ktwúcí, wšjé swtiosti wjéce stkwúcí PDuch., síunce stkwúcjé,

róze ktwúcjé, wymož mje z ruky horúcjé Sp. D. wstwnjú zlatém, stwúesC (splendor) ZW.

naproti: zektwe, wzektwú (florebit, florebunt) Týž. We slow tstke m. tsen pisuto //r.

Zwláštní zpusoba pisauwání jest, když se kmenowá sauhláska opakuje; n. p.

jej m. i (eum), tet (tet pówod KPR.), žež m. že, ses m. se, s, atd.

Zdwojowání sauhlásek w eštin, jakož wftbec we slowanštin , není obyejné
;

cte se wšak uenník, pústenník, místo staršího ueník, pústeník.

§. 26. Nkdy hlásky z poádku, kterýž jim prawidelné twoení a ohýbání wy-

kázalo, wystupují a jakoby swéwoln se promšují, což pesmyknutím hlásek jme-

nujeme. Sem náležejí z prastaré doby : kopiwa m. kropiwa , rtuC m. tru (srow.

trutiti, trucizna, trawití) atd., z pozdjší: dwi m. dwei, ktwu a odwozená wzektwu,

otektwu atd. místo kwetu atd. ratolesE m. llorosl, manžel m. malžen
,

prowaz m.

powraz, mlha m. mhla, habr m. hrab, inhed m. ihned, koblúk m. kíobúk, kokodril

(tak wždy w ŽSO.) m. krokodil, škobrtati m. skehotati (Št.), bitow m. hbilow

(Pass.)? že m. ež (skrácené jeze) atd. We slow welím není pesmyknutí m. welmi,

nýbrž jest to Instr. od irelí, jako mnohem od mnoh.
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H L A W A 11.

SKLO.^o^yÁNí a asowání.

§. 27. Oznacowání pomrw wecí k wcem dle prostoru, asu, potu atd. dje

se we mUiw pristawowáním rozliných hlásek a slohw ili slabik ke slowním kme-

nm, a sice w indoewropejských jazycích na konci, ideji s pedu, a slowe w^bec

ohybowání^ obzwlášt pak u jmen samostatných, pídawných, ísel a námstek skluúo-

wání., u asoslow pak asotoáni. Koncowky, jichž se co píwskw ke kmenm we

sklouowáni a asowání užíwá , ím dále w asu nazpt do minulosti postupujeme,

tím se nám jewí plnjší, ráznjší a wýznanjší , ím dále naped, tím práznjší a

zakrsalejší. W jazyku slowanske'm, porownámeli jej s píbuznými jazyky indoewropej-

ského plemene, již i w nejstarší jeho historické' dob, jak dalece psané jeho památky

zasahují, znamenáme u pirownání k ostatním, zwlášt sanskritskému , nemalau ztrátu

ástic druhdy za koncowky a pirážky (suílíxa) pi ohýbání slaužících, a s podiwením

se dowídáme , že drahná ástka tch hlásek a slabik
,
jež jsme ode dáwna za znaky

pádw, zpsobw, asw, osob atd., slowem za ohýbací koncowky držeti uwykli,

wlastn k samým kmenm náleží a wlastn jen jejich rozmanité petwoowání jest.

Ponwadž ale zde starau eštinu nepimujeme k jazykm starším, cožby nás newy-

hnutn ke zjinaení pijaté grammatické saustawy zawedlo , nýbrž naopak ku poz-

djšímu jejímu stawu, zstaneme na cest empirické , a wzory skloowání i asowání

wystawíme dle náwodu již wubec pijatého
,

ježto to w naší píin a w praktickém

ohledu wždy nejsnadnjší a nejbezpenjší cesta jest.

A. SKLOOWÁNÍ.
§. 28. Sklonné ástky ei jsau paterý: jméno samostatné i pídawné, píestí,

íslo a námstka, a wšak w samém zpsobu skloowání wlastn jen dwj podstatný

rozdíl znamenati, t. skloowání substantiwni a námstkowé. Tito rozdílowé wyský-

tají se zwlášt patrn w jednotném Genitiwu, Datiwu a Lokálu a w množném Genitiwu,

w nichž námstky trojího pohlawí schopné w pohlawí mužském a wcním wýznanými

koncowkami — ho (jeho, toho), — mu (jemu, tomu),— m (jem, toih),— ch (jich, tch),

od samostatných jmen se liší, u kterýchžto posledních, samých o sob, nic toho není.

Tu wšak pamatowati sluší, že mnohá slowa obojího zpsobu skloowání schopna

jsau, podlé toho, w jakém smyslu se užívvají ^ n. p. pídawné s neuritým zakonením
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ohýbá se co sinnoslaliié jmciio (íisl, cistu, cisto ^ piin, ryba, sfowo), s uritýiu (istý,

istá, cist) co námstka, proto/.e zde >v uritém ^východu wlastii námstka i, ja, je

ukryta >v/-i ; a tak i ta samostatná, ježto powahu prídawných a službu námstek na se

berau, jako sám, druli. jin ald.

I. J M É N O SAMOSTATNÉ.
§. 20. Ponwadž u samostatných jmen, zwlášt u tch, ježto nyní sauhláskami

zawrena jsau, prwotni koncovky kmenuw a mnohé' pirážky ili znaky pádíiw již w pred-

hislorické dob jazyka našelio se wylratily, potebí jest wystawiti wíce wzorw sklo-

uowání, totiž podlé rozdílu hlásek, jimiž te kmenowé zawreni jsau, aby píiwodní

pravidelnost, dslednost a clánkowilost eské deklinace ponkud jasnji spatowána

býti mohla. Bylt cas, kdežto na rozdíl pohladí jmen we sklohowání naskrze žádný

ohled brán nebyl, nýbrž pauze na zakonení kmenw , ehož mnohé jesle pozdji

zachowané šlépje a zbytky ani ted" pozornosti bystrého oka neujdau ; n. pr. jako

we známé dob mužské junoša^ panoša atd. docela stejn se ženským dusa^ kaša atd.

se skloiiowalo, tak nkdy we starší dob i mužské kme^ zet\ host, mol^ kón^ rw
atd. dokonce stejn se ženskými: kost\ zlos^ krw^ feb atd.

§. 30. Wysíawené od nás wzory obsahují \v sob nejstarší nám známé a we

psaných památkách bud skuten dochowané, bud dle obdoby dochowaných newyhuu-

tedln a neomyln z austrojí jazyka plynaucí formy, jakožto základ a zárodišt wšech

pozdjších^ ostatní z onch bu prehlasowáním a skracowáním, bu zmtením koncowek,

bu za jinými píinami wywinuté, odkázány do píkladw a poznamenání, kdež tau-

címu, podle toho, což jsme o pehlasování a skracowání pedeslali, a co o zmtení

pádw hned podotkneme, bez mnohého šíení slow snadno budau pochopitedlny.

§. 31. W nejstarší dob každý pád swé wlastní a zwláštní koncowky
, jíž se

od jiných pádw lišil, co nejpísnji hájil ; n. p. jednotný Genitiw u twrdých kme-

nuw, dóm, rod atd. ml prwotn, bez ohledu na žiwotnost nebo bezžiwotnost wcí
jim pojmenowaných, wždy a: doma, Daliw u: domu, Vokatiw e: dome, Lokál :
dom : jednotný Akkusatiw a množný Genitiw se rownali Nominatiwu : za muž, na

kón, pjef íoket, desjef penjež
;

pozdji podstreno v w Genitiwu místo a : z domu,

we Vokat. místo e: synu mój! w Lokálu místo : o bohu, na míst Akkusaliwu

žiwotních užíwán Genitiw: pro boha, a do množného Genii, wlepena bez rozdílu

koncowka Jít, ew : bohów, otcew, wlasln a pwodn jen jistým slowm, majícím ji

již we kmenu we form m, pístojná a we wšech pádech užíwaná. My zde, jimž na

odrúznní forem a wylení jich w normálním slawu podstatn záleží, slarý Akkusa-

tiw od jeho surrogátu ili Genitiwu u žiwotních písn oddlujeme a tohoto píklady

lam, kam dle formy náležejí, odkazujeme. Do wyšetowání pi'íin zmtení pádowých
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koncowek a penesení jiných jinam, kam nenáležejí, zde hluboce pauštti se nechceme

;

dosti budiž, pipomenemeli, že smšowání a zakrsáwání grammatických forem w dlau-

hém prodlení asu jest neuchranným losem každého jazyka od smyslné plnosti a mno-

hotvárnosti k rozumowé odtaženosti pokraujícího, a že u nás wedlejší píinau sna-

dno býti mohlo mezi jiným i ízení pedložek, tak že jako k. p. u pedložky po

zmteno užíwaní Datiwu i Lokálu, tak též zmtený i koncowky tchto pádw atd.

Pozti. Užíwání množného Akkusatiwu místo Nominatiwu u bezžiwotních samostatných

mužského pohlawí teprwé na konci staré doby se zaalo a zde pominuto.

§. 32. Ponwadž dwojný poet již dosti asn od neumlých a nepozorných

spisowateluw nespráwn smšowati se poal, pozdji pak, jakž we mluw tak i we

psání» zwtší ástky z užíwání wyšel, proto na wrné a auplné jeho wystawení wše-

liká od nás pée wynaložena. Pozorowati pak w nm pipomenutí hodnau shodu a

dslednost, tu totiž, že Nom., Akk. a Vok. ženského i wcního pohlawí wždy se co

do koncowky rowná jednotnému Lokálu, a Dat. i lustrum, co do samohlásky w ped-

poslední slabice množnému Datiwu. Tato shoda i na námstky se wzlahuje, jediné

s tím owšem dležitým rozdílem, že pi nich u Nominatiwu k substantiwnímu sklouo-

wání zení míti a tak k. p. dwojný Nom. od kmenw ja-že, wsja podlé zemja, od

to podlé síowo atd. hledati se musí. Úchylky od tohoto prawidla pocházejí buto

z pehlasowání, n. p. zemjema m. zemjama, buto z wysutí, k. p. kostma, matema

m. kostema, mateema, buto z nespráwnosti a omylu, n. p. ženoma.

1. Wzor: PÁN.

§. 33. Podlé tohoto wzoru skloují se jména samostatná mužská zawená twr-

dau sauhláskau : w, b, p, m, n, i, r, d, t, z, s, h, ch, k. Též nkolik cizích na c.

Jednotný. Dwojný. Množný.

iV. pán iVyir. pány iV. páni, — owé

G. pána GL. pánii G. pán, — ów

D. pánu, — owi DI. pánoma D. pánóm, — owóm

A. pán ^' pány

V. pane V. páni, —owé

L pán ^' pánech,— ech

/. pánem /. pány.

Jd. Gen. a: roda stará, ot kamena mosta. s otna stoía. LS. pogreba. píoda.

zákona, swta. Ew. hroma. šíta. wrcha. pracha. RK. ote wzchoda síunce až do západa.

ŽG. Pozdji též u: ot sluneného wzchodu. ŽG. ot rozkoši domu twého. otstu^) ot

hnwu ŽK. W KK. jen jednau : obt twoje powje w síiípech dýmu, než zde dýmu

snadDatiw? — Gen. místo Akk. abychu poznali tje samego boga. jegože posiaí jest
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Jsu Chrisla. Ew. Spylibora zý>vá. obkliii Lubora, na Stiébora. hada polie. zbi diwa

túra. KK. Polom \\/A\ biKslji.

Dat. u : po /.úkonu, po rozumu, po národu. LS. bogu. Simonu Petru. E\v.

Wiasiawu. posíu. ukrutníku. HK. Pozdji oti: ac Dawidowi selžu. ŽG. synowi krá-

lo>vu. ŽK. lísilno sje oslnowi spjerati. Alx.

Atik. rowe Nom. po Swatosiaw. po Lutobor. po Halibor. LS. i uwede Petr

(Petrm). >vz>výšili syn eíow. Ew. obiiidi túr jarohfawý. ze wrah swój Kruwoj.

pohané Nekfan knjež. srazi Wíasfaw. RK. jedowatý had ottud wyhnaf. prd bóli

seleš. piln na ten jelen hle'dáše. jakž brzo takýto pták wýr nad sobu sedjec uzíš.

Pass. cédjéce komár a welbiúd sehltajíce. ŽJK. pohan jsi ty a bes máš. E. nežli

mnich mje slíbíš uiniti. ŽSO. sem li ten pes ukradl. KPR.

Vok. e: pane. gospodine. Ew. Iwe. wraže. Ludjee. Wojmíe. Ctmíe. ty lese.

brate. RK. otce i syne i duše swatý. Št. Pozdji též u : junochu, pro mi ty íámaf

šíepy? E.
Lok. é : ^^'yšeg^ad. dwor. snjem. LS. swt. chrám. Ew. na koníc. we

sn. w hfuc. na wrs. w borec. w pd. RK. Pozdji též u: w pedu. RK. (jen

jednau). w híuku. ŽG. w každém asu. ŽK. ideji owi : na kralíkowi (super aspi-

dem.) ŽG.

Insfr. erh: jarým turem. LS. djmerh. skokem, lserh. tahem, fukerh. RK.

Dw. NAV. y : oba bratry, pohnati bratry jeja oba. kýby smrií bratry. LS.

Ludjekowa prsy. krásná parohy, zraky zápolená Sfawojewa. drawá ostrá drápy.

w muská híasy. w rná šity. RK.

GL. ú : z širokú prs. z žhawú zrak, ostrd hrotu, z rnii šítú. RK.

DL bratroma. LS. lisíma zrakoma. RK.

Mn. Nom. i: lsi. údi. LS. syni. ueníci, chlapi. Ew. bozi. wojíni. kroci. wti.

wrsi. niraci. plní túli. RK. zemani (incolae). ŽG. wsickni pohani. ŽK. wsickni základi

zemscí. ŽW. padúsi. Pass. Pozdji owé : obrazowé. národowé. ŽG. synowé. wrahowé.

ŽK. echowé. Pass. pohanowé. E. ŽSO. Nkdy jména sem náležící peskakují do

wzoru HOST, n. pr. Uhjé, Cesjé, Tatejé. RK. Formy : Tatere, kesljene , súsde RK.

zemené (incolae) ŽG. Žide Pass. krájené, Rímene CE. powstaly bu pehláskau i w e

(§. 18.), buJ z forem kestjenjé, súsdjé, zemenjé (dle hostjé) atd. wysutím polo-

hlásky j, w kteréžto pípadnosti by se é dlaužiti muselo.

Gen. rowen jd. Nominatiwu: jeden iz ueník jego. Ew. do ad sje postawichu

(od kmene: ad), w ady pohan, mnoslwjé kestan. prúd Pražan, do oblak, mnostwjé

Polán, lud Tatar. RK. tehdy sje pohan esE potlaí. Alx. ot hch mých (nad lin.

opraweno — cíir). ŽK. Obyejnji ów : wkožizných bogów. LS. wrahów. junów. kw-
tów. ísów. RK. ot angeíów. próduchów. koziów. psów. ŽK.
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Dat. óm : lchóm. LS. ueníkm. Ew. Polanóm. Sasóm. páiióm. obíakóm. RK.

Hidceji oiróm : dát pokrm bohowóm. by Tatarowóm usUípali. RK.

Akk. y : ruby. snjemy. lchy. gfasy. LS. paroby. crwy. Tatary. RK. Pozdji

zakonení toto u bezžiwotních peneseno na Nominatiw : wzradujú sje ostrowy mnohé.

ŽK. W RK. „uderichu rány bubny hromne'" není dost jisté
,
ježto by „hromné" na

„rány" wztahowati a „bubni*-', jakž psáno, isti se mohlo. Tamže : chorúhwi tu sbori

na most wrazja, ti sboi, r místo rz^ jako w pedcházejícím uderichu.

Lok. ech: w Taterech. w síúpech. w stmnech. údech, na náspech, na prsech.

RK. po hodech. Pass. Též ecA, prawidehi po hrdehiích: uenícch Ew. po -výrazech,

po bocch. RK. w snjatcch. ŽK. w ohowých jazycch. Pass. po takowých zištch

(m. ziscch). Št. Tak též po prostých sykawkách: w obrazech. ŽG. w ascli.

Pass. potom po wšech bez rozdílu : w rowch. w stawch. w inech, u pechodech.

ŽK. w diwch. Pass. — Pamti hodný jest zastaralý skrácený Lokál na /s, od

kmenw na anín, mn. p. ani., ane: „W Uhrech, Nmcch, u Moraw, w echách,

u Polás, w Switaw" O smrtedl. rp. sw. Wíta (St. Ski. L 133), a zwlášt nad

míru zhusta w lat. listinách z Xlho— XlIIho století: Lužás (1052), Dolás (1057),

Lubás (1086), Wrbás, Ržás, Komorás, Ugošás, Trnowás (1088), Topolás, Olšás,

Rukowás, Grušovvás (1131), Psás, Lubochowás , Brnjás atd. místo: w Polanech,

Lužanech, Dolanech, Lubanech atd. (Wiz Alt. Denkm. der bóhm. Sprache str. 200—
201). Kmenowé na anin odvvrhují sice w mn. p. in prawideln, než an jen porídku

;

a wšak se wyskýlá i we starosrbských listinách Dat. w'sm gradjam Dubrowam

(1190), milost Dubrowam (1272) atd. místo: gradjanómDubrowanóm. Ostatn s zde

zbytek pwodního zakonení Lokálu
,
pozdji w ch petwoeného, nikoli naopak. W

ŽW. (64, 4) te se: w senech twýs, m. twých, newím, omylemli. Námstky nás, wás

sem nepatí, ježto w nich s ástka kmene, a staré wýchody pádiiw dáwno odpadly.

Instr. y : slechy, s píky. LS. ped bohy. s wrahy. mezi pány. RK. skehtali sú,

na mje zuby swými. ŽK.

Nkteí kmenowé této tídy peskakují w mn. Nom. do wzoru SLOWO, jakoby

pohiawí mníce, n. p. oblaka, horka (na zelená horka. RK.) atd. Totéž iní i ženské

doba, až i námstka ten, ta, tak, odkudž u starých: w ta doba Pass. kteíž w ta doba

žiwi budií Št. w ta doby Pass. w ta dobu ŽJK. i wešía jes ona (Zuzanna) w nka

dobu. NZ.

Zwlášlnosti této deklinace, eské náeí od staroslowanského odlikující
,

jsau e

w jd. In.str. bohem, rokem, a i/ w dw. Nóm. místo a : dwa hoiuby m. hoíuba.

Pozii. W jíl. Lok. a Instr. odpadlo i, proto in mékké. Wlitewskéni Instr. jest-mt obyejný

wýrhod, n. p. sunniiii ^ synem', a w iiejslarších cyrillských rpp. wždy se b píše. My wšak
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zde, I typografických ohledw, líi jen tam >v5znaujeme, kde slowo naschwále jakožto doklad

wzoru se uwodí.

2. Wzor: OTEC.

§. 34. Sem náleží samoslalná mužská, okoiiíená mkkými sauliláskami : j, «,

/. , J. , i, í, š, c, . Neklerá wlastne do >vzoni tetího : HOST a ctwrtého : KMKN

patící, peskakují w nkterých pádech, zwlášt u pozdjších spisowatelw , sem,

jak níže uwidíme.

Jednotný.

iS\ otec

G. otca

D. otc, -ew

A. otec

V. otce

L. otci

/. otceríi

Jd. Gen. a:

Dtrojný.

NAV. otca

GL. olcú

DI. olcema

chíinca.

S pehláskau e : Sía^voje.

Množný.

N. otci,— ewé

G. otec,— ew

D. otcem

A. otce

V. otci,— ewé

L. otcech, —ech

/. otci.

muža. LS. do konca. Ew. Westonja. Kublajewica. RK.

muže. oie. krále. RK. — 3Iísto Akk. u žiwotních : wolte

sob muža. LS. Westonja chwáti. RK. S pehláskau: pwce dobra miíujú bozi. pede

knjeze. RK.

Dat. u: prwencu. muž. LS. otc. papež. Andrej. Ew. král. Wyhonju. Záboju.

wyproslilelu. Olomúcu. RK. ku prboju. ku pokoj. ŽK. Nkdy ewi : Zbyhonjewi.

RK. Ježišewi. Pass. Se zpátení pehláskau oití; králowi. ŽK. k Annášowi. otcowi. Pass.

Akk. po Chrudoš. LS. zazli sje na Kruwoj. zabií krahujec, na král. RK. piwe-

dúc telec tuný zabijte. ŽJK. chcem muž za hospodu jmti. za knjež muže jmti.

csa na král jide. Dal. když je ped král piwedú. Alx. pozd zajéc honíš. Sp. D.

když jej ped král piwedli. Pass.

Vok. e : ote. Ew. hoj, poslyš, ty weleslawný knježe. RK. mój knježie. Alx.

panice mój. Tristr. wílježe. Pass. asto u : aj ty Záboju brate. RK. spasitel mój.

Ondej. eho. Lukáš. ŽK. král. ŽW. Take'ž asto e, zwlášt po ;: aj Záboji

brate, aj Síawoji brate, ty Zbyhoni. RK.Ježiž tu, chíape, biici boží. žádný (desi-

derate) csai. Pass. Tomáši. CE.

Lok. i: na dubci. Pozdji, bud penesením koncowky z Datiwu, bud zpáteným

pehlasowáním, nad míru zhusta u: u powodnju (od muž. powoden). RK. zaklenul u

me lud swój. u me zabili. ŽK. w spasitel twe'm. na stolc stajších. ŽW. u

pokoj, w Dunaj, w tom boj. Pass. w noci swú stáju imwáchu w háj. Dal. pi

híúpém zwu. pi nepokoj. XII Ap.

Insfr. erh: papežem. Ew. pláem, lowcem. RK.

c
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Dw. NAV. a: oba Klenowica. LS. Pozdji s prehláskau e: zabif mu dwa strýce,

ona dwa wítjeze. ta muže zrádná. Alx. oba siípere. KPR. ta dwa csae. dwa koše.

\vy cná muže, ježto sta wzchowána. jswa bratrence. dwa knjeze síowiítná. Pass. -má

siíce oba. Mast. dwa bratry bsta rybáe. ŽJK. ta mládence jidesta. dwa oblieje. ŽSO.

GL. ú : chtje'ce obií knjezjú užiti. Dal. S pehláskau í : tú dwii cesaí. dwú

bohatú bratencí. Pass. z tilto dwd rybái. EM.

DL ema : s bratencema. Pass. Se zpátení pehláskau oma : ped csaoma

tma míádeucoma. Pass. dwma penjezoma díužen bjéše. Dal.

Mn. Nom. i : otci naši. LS. knjazi. Pariseji. Ew. králi, hadai, muži. mei. kyji-

RK. ídko ewé: Judewé (od Judin). Ew. astji peskokem do wzoru HOST, jé

:

mužjé. LS. RK. mejé. wojé. RK.

Gen. rowe jd. Nomin. ti sta penjaž. Ew. rozezlených muž. RK. pjeC stbr-

ných penjež. Pass. astji ew : knjazew. Judew. Ew. meew. hájew. wojew. krahuj-

cew. Nmcew. RK. šestdesát tisícew. Alx. pastýew. Pass. koíáew. klíew. Rem.

Pozdji se zpátení pehláskau ów : ot krajów\ ŽG. ŽW. híawy saiiów u wodách (od

muž. sa), králów. desje tisúców. ŽK. máío sršnjów. Dal.

Dat. em : gor ptencem. mužem. LS. jezdcem, arodjem, meem, bojem, wojem.

RK. tm Nmcem porokowáše. SPr. Potom zpátení pehláskau i óm : obyejóm. penje-

zóm. Pass. W Ew. Judóm, snad peskokem do wzoru PÁN, s twrdým d.

Akk. e : krabuje. Nmce. mee. woje. boje. RK.

Lok. ech i ech : w Nmcech, w Nmcch atd. Pozdji pehlasowáním ích : w
obyejích nrawitý. Pass.

Instr. i: s noži. s mei. kyji zbíti. Pass. tázati sje (disputare) se knjezi. St.

Pozdji kmenowé sem patící rádi peskakují do wzoru HOST : nad mužmi bran-

nými. Pr.

Toto sklonní od pedešlého liší se nejwíce pirozenau pehláskau , zdánliw

z mkkých sauhlásek , oprawdu odtud plynaucí, že nkdy w prastaré dob tamto

kmenowé pauhým o, zde jotowaným ili jo zaweni byli: proež tam owi, owé, ów,

óm, y, zde ewi, ewé, ew, em., i atd. *

3. W^or: HOST.

§. 35. Podlé tohoto wzoru skloují se nemnohá samostatná mužská okonená

mkkými sauhláskami b, w, , f, s, ideji /, w, r, n. p. koráb, cv^, hospod',

tesE, kmeC, host, íokcf, krapef, prs, mol, kón, wep atd. Nkterá z tchto, n. p.

koráb, hosC atd. jsau obojího pohlawí, a skloují se w ženském pohlawí docela podlé

wzoru KOST. Jsau to kmenowé, w nichž puwodní i na konci , až na nkteré zbytky,

dáwno odpadlo, a jichžto poetJakž ze staroslowanského náeí patrno, nkdy dosti
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byl wliký. Z kmenftw prwní a druhé tídy pechúzejí sem w nin. poíiii: liidjé, inuijé,

kiijzjé a nkterá jiná.

Jednotný. Diroj/iý. Množný.

N. hosC NAV. hosti A', hosljé

G. hosti, é, e (JL. hosljií G. hosti

D. hosti DI. hostina D. hostem

A. hosl A. hosti

V. hosti V. hostjé

L. hosti L. hostech

/. hostem /. hosfmi.

Jd. Nom. asto se starým i, zwlášl o ženske'm pohlawí : po ei znáti, ež si

hosti, jako chudá nowoprišíá hosti. Pass.

Gen. i: od tohoto kmeti, -wšel do korábi. Pass. ŽJK. nejasteji místo Akk. u

žiwotních: tak žádiicjého hosti. JMI. boha, tak žadne'ho (desideratum) hosti. PDuch.

takého hosti. ŽSO. weUkého a najmilejšího hosti. Hod. w dóm piiwinúli hosti ne-

známe'ho. Št. Potom s piehláskau do é, c (místo je): u swého kmete. Des. Káz. íokte

tweTio. ŽW. kmete wdowce. KPR. nalezli kmete starého. Pass. každý u swého

komoné. AIx.

Dat. i: chudému hosti twému. Stelcar. Casio se zpátení pehláskau ju: káza

zetju powdti. za wno zetju swému. Dal.

Akk. roweu Nom. césar knježatóm swój ze powéde. Dal. aby koráb zažhlí.

Pozdji u žiwotních Gen. místo Akk.

Vok. i: kmeti, radím tob. Des. Kaz. hosti mój drahý. Pass.

Lok. i: w fokti twém. ŽW. w onom korábi. w korábi zachowáni. Št. w korábi

pod podíahii. ŽSO.

Instr. erh: kdy smy tje >vídali hostem. E. stem dobrým hostem. ŽSO. pohnati

kmetem. KPR.

Dw. íAV. i: ta dwa swatá kmeti. ŽJK. položil jsi iokti má. ŽW.

GL. ú : pi prsu. u prsií. J. Slow.

DI. prawideln ema, skrácen 'wcr. Se zpátení pehláskau anebo pechodem

do wzoru PAN též oma : ramenoma a íoktoma. Pass. se dwma konjoma. List. 1410.

Mn. Nom.jé: pozdji jen é : wstachu kmetjé. LS. když sje kmetjé potázachu.

Dal. kmete nalezli. KPR. rwjé jeho twa hryzli. Pass. statní mužjé. kmelstí ludé. RK.

Od wzoru prwního PAN a druhého OTEC peskakují zwlášt w Nom. pemnohá sem,

n. p. Uhjé, Cesjé, Tatejé i Tateré, mecjé, siísdé, kestjené RK. knjezjé twoji. ŽK.

Gen. i; hostí cákal, kácí by byli. Pass. osm koní. Alx. do nterých žen i muži.

c*
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Št. ot prší matee mé. ŽW. twých prší. Pass. prší materných. Št. Se zpátení pehláskau

jú: knjezjú jich zabili. ZK.

Dat. em: posfa koisE ludem. RK. jdte a hostem potebu piprawte. Pass. ku

prsem mater. Pulk.

Akk. i: po "wsje kmeti. LS. na ny na bdne' ludi. RK.káza hosti w hrad pustiti. Dal.

más múdré a statené hosti. Srn. Fl. ucinií nás knjezi bohu otci. Zj. skrze wsje hosti.

ŽJK. S pehláskau je : kmetje jeho u múdrosti uií. ŽW.

Lok. ech : w korábech, molech, wepech atd.

Instr. mi: chodí s kmefmi. LS. nade wsmi ludmi. ŽK. s mužmi. St. nad mužmi

brannými. Pr. potom sú nkteí komi wfáeni. St. ježto sem tje swými prsmi krmiía.

ŽSO. mezi mými prsmi (ubera). PP. ped hosfmi. ŽJK. komi, prsmi i híawami. Alx.

Mnohá wiasln sem náležící slowa peskakují \v jednotliwých pádech do wzoru

prwního PÁN, i druhého OTEC ,• n. p. jd. Lok. w íoktu zataženém. ŽW. mn. Gen. jako

dwií stií foktów. E. obyejnji íoket, pje íoket, jako pje penjež atd. Dat. konóm

(sic) twým. ŽW. Lok. na kmetech práwa wztáza. Dal. KPR. kmety nalezeno. KPR.

4. Wzor: KMEN.

§. 36. Tímto wzorem sprawují se samostatná mužská 1) okonená druhdy samo-

hláskau y, nyní sauhláskau /í ; kmen, kamen, plamen, jamen, koe, emen, kemen,

prsten atd. nkdy kamy, píamy, jamy, kory, remy, kemy atd., odkud prodlaužená

kamyk, emyk E. atd. 2) slowce deú, s pohybným e.

Jednotný. Dwojný. Množný.

iV. kmen NAV. kmeni iV. kmenjé

G. kmene GL. kmenjú G. kmeni

D. kmeni DI. kmenema D. kmenem

A. kmen A. kmeni

y. kmeni V. kmenjé

L. kmeni L. kmenech

/. kmeneih /. kmemi.

Jd. Gen. e : wšeliká krása kmene pocházjé z koene. Št. prut z koene a kwt

z koene. Ž.IK. wyryti byli by z kemene. ŽK.

Dat. i: ke kmeni dwenému. CE.

Lok. i: na kameni. Alx. w píameni sedjéše. JMI. po dni. po tetjém dni. RK.

Instr. 7íi: pede dnem sawnei. Ew.

Dw. ISAV. i: w jiná dwa dni. ŽSO.

Mn. AT. jé : podkujte noci i dnjé hospodinu. ŽK. li dnjé. St
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Gen. i: dní swatých. JMI. dNVií-cat dní neminu. ŽSO.

Akk. i : w swaíe dni. Si.

Lok. ech: \i mfadých dnech. EZ.

ZDamenati sluší , že témér wšecka sem náležící sloNva již welmi asn zaala

pecházeli budlo do wzoru prwního PAN, budto do druhého OTIÍC, onde s twrdým tí,

lulo s mkkým; n. pr. Dal. prirownána jest ku kmenu. St. ke dnju siawnu. E\v. den

dnju wyrehuje síowa. ŽK. Lok. we dne i w noci (m. dn, jako k nmu, uinn m.

njemu, uinjen atd.) iMn. Nom. dnowé moji minujií. ZK. Gen. kdež nawje'ce kameií

walé. Alx. jejé prsy z koen wydrwše. Pass. dnów mých. ot twých dnów. ŽK.

5. Wzor: RYBA.

§. 37. Sem palrí samostatná, mužská i ženská, okonená samohláskau a s ped-

cházející twrdau sauhláskau, n. p. muž. sluha, pastucha, wíádyka, starosta, wojewoda

ald. ženská : woda, rada, wina ald.

Jednotný. Dwojný. Množný.

A', ryba NAV. ryb N. ryby

G. ryby GL. rybii G. ryb

D. ryb DI. rybama D. rybám

A. rybu A. ryby

V. rybo V. ryby

L. ryb L. rybách

/. rybii /. rybami.

Pi spráwnosti, jednoduchosti a dodnešní zachowalosti te'to deklinace zbytené

jest hromadní píkladúw : proež jen nkoliko, zwlášt muž. pohlawí, uwedeme.

Jd. Gen. y : Tetwy Popefowa. LS. wojewody. pastuchy. RK.

Dat. : wojewod. sluz. knjezju Old. RK. swatému Janu ewangelist. Pass.

Jakobowi patriars. ŽSO. W RK. prwej pole (od žen. Nom. poía).

Vok. nkdy Nom. rowe : Marku, mój ewangelista milý ! Pass.

Dw. NAV. dw whfasn dw. LS. pann teto pojala (máti) s ^sebú. ŽSO.

GL. na pewnú íýtkú. na zasazenu patií. RK.

DL uwili jima jako starostama. Pr. tma dwma ženama. Št. Ale : pod obma
osoboma u Si. jest od muž. osob, odkudž: ani pohanjujúce osobów (personas) w ŽK.

(srow. spósob i spósoba, násob i násoba). Formy: stranoma, pannoma u Welesl. a j.

jsau nespráwné.

Mn. Gen. nkdy s mírniwým e: w lídoljé slez. ŽK.

Dat. spásám. RK. wojewodám atd.

Instr. s wfádvkami. LS.
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6. fí. Wzor: ZEMJA.

§. 38. Pod tenlo wzor zahrnujeme wšecka samostatná, buJtež ženská nebo

mužská, konící se jotowaným a cíli ja s pedcházejícími mkkými sauhláskami : j,

tó, 6, /í, rfi, w, /, /', , f, i, s, c, ž, s, c, te'ž cizí na ia^ jako Maria, Asia atd.

Mimo množsvvi bžných ženských, jako nadja, míza, duša, swca, chwíla, postela,

biía, wža, wónja, zastaralé radošca, žafošca, lútosca, Idbošca atd. náleží sem nemalý

poet mužských, n. pi^. Zá^yiša, junoša, panoša, zbrojnoša, swtíonoša, šítonoša,

Kristonoša (Christophorus), welmoža, wódca, siídca, spráwca, zfofajca, swatokrádca,

obránca, stráža, strážca, škódca, twórca, zástupca, zrádca, píjemca, bojca, mužebojca,

poprawca, dáwca, žerca, piwca atd.

Jednotný. Dwojný, Množný.

N. zemja NAV. zemi iV. zemje

G. zemje GL. zemjú G. zem,—

i

D. zemi DI. zemjama D. zemjám

A. zemju A. zemje

V. zemje V. zemje

L. zemi L. zemjách

/. zemjú /. zemjami.

Jd. Nom. již asn s pehláskau w e: kytice. hoTubice. helmice. RK.

Gen. e: ot Lubice. se Mže. LS. weee. Ew. oheíi biíe. junoše pfakáchu. RK.

Akk. u: sesypawši tuu síra neba. tabe Orlicu pije. LS. pásnicu. dušu. zemju.

Ew. nožicu. zemicu. dušicu. wodicu. krawicu. družu. junošu. RK. e'šu. wólu božjú.

wzpusE na hospodina peu twú. ŽK. twrzu jeho (firmamentum). na wýšu mií. ŽW.
postawmy wžu sob. diwokú swinju. Dal. má práwo dáti panoš, wyzwati panoš,

na swií pu. KPR. w nedlu stwoen jesf swt. skrze swatii trojicu. List s nebe.

Pozdji s pehláskau i: zabi panoši. Dal.

Vok. e : sirá wfastice. kytice krásná, junoše. RK. o stráže lowí. ŽP. W cizích

jménech ia: nepfa, Lemobia. Pass. nelekaj sje, Maria. E. sestra (sic) Lucia, dwko
libá bohu. Št.

Lok. i
: na zemi. Ew. po šíji. na wtwici. w nožici, po wodici. na junoši.

RK. w sukni purpurného rúcha. Zlom. Kinsk.

Instr. ú : wólií. hoíubicií. pod helmicií. za dušicú. s junošií. RK. wíádnme
swatynjú božjú. ped swtíonošú urodií sem tje. ŽK.

Dw. ISAV. i: zedínici jeho tježeta synów íowích. ŽW. dw nedli, za

dw malj míli. Pass. postawi dw stolici. ŽSO. dwa súdci. Pr. každý z nich (smy-
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síów) odwojen jesf, dwe uši, chv chrepi, dwe oi, dwe ruce. Hp. 1409. (od chpja)

kiipiwše dw sudlici. ZJK.

GI. ti : wsje po uajú ^vólú bude. Mast.

D/. «//«/: mréžama. swécama. Polom u mužských oma: uweiiío jima množslwje

jako siídcoma. proti dwma súdcoma. Pr., totiž se zpátení pehláskau o m. e, a toto^

mislo a, nepochybné s ohledem na \vzor OTEC.

9ln. JSom. e : siídce jich. ZK.

Gen. bez siimohhisky na konci : wele dúš. RK. ot tch dúš. Št. diíš zpowda-

júcích tobé. oci panoš. ŽK. kakž mnoho >véž be we zdi. Alx. sedm bá hnwu. Zj.

S wkládawým e : owec. ŽK. tch zrádec. Alx. nebylo potiebno oprawec. KPR. Zhusta

I, u jednoslabiných newybnutcdln : tí pí. KP1\. z róží. wrahy našich zemí. dalních

zemí. chowaj sje junoší. RK. duch biirí (procellarum). ŽG. z hiúbí wodních. ŽW. roz-

liných sje krmí obežraw. Pass. panoší. Tristr. Opáním pehlasowáním jú: berani

owcjií (arietes ovium). ZW.

Dat. ám : dusám. Pozdji s pehláskau em : panošem. Des. Káz.

Akk. e: ostawi swoje lubice. Avyžehajú wám chyžice. RK. ti panoše jmjéše.

JMI. pro mifošce swho syna. Pass. pro ty mildroštjc. Št.

Lok. puwodn ách : dušách. Potom s pehláskau éch : na kožicjéch. RK. u w-
žch twých. ŽK. w swtských liboštje'ch. St.

Instr. ami : dušami. Pehlasowaií emi: s dwicemi. RK. panošemi. Tristr.

mrzkošcemi. radošcemi. žafošcemi. Pass.

6. Wzor: SUDJÉ (místo SUDIJA).

§. 39. Tento wzor od pedešlého niím jiným se neliší, le asným skraco-

>váním kmene a peblasowáním koncowky, což aby snáze poznáno býti mohlo, obzwlášl

jej wyslawujeme. Toližto mužští a ženští kmenowé na «/«, jako sudija, hrabija, ebija,

bratija, rukoimija, hbija, wija, íodija, rolija, ledwija, lanija, panija, macešija,

pradlija, šwadlija atd. wysauwají i ped j a ztrátu tu nahrazují dlaužením koncowé

samohlásky, kterauž prawideln pehlasují díwe w e: sudjé, hrabje' , ebje', bratjé,

rukoimjé, hbje, fodjé, roljé atd. potom w i: sudí, hrábí, ebí, bratí atd. K tmto

kmenm ohledem na asné pehlasowání širokých koncowek w užší pidružují se i

ženské na -ynja : bohynja, knjehyuja, skrácen knjénja, Hekynja, Turkynja, bezdt-

kynja, hospodynja atd. mnící se w Nom. a Vok. na -yni : bohyni, knjehyni, skr.

knjéni, Hekyni, Turkyni, bezdtkyni, hospodyni atd. We staroslowanském i ona wýš

wytená na -ija mní wýchod ja na i : sudii, žrbii, minii atd. ti sudij, žrbij,

m-fnij atd.
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Jednotný. Dwojný. Množný.

N. sudjé, -yni NAV. sudí N. siidjé

G. sudjé GL. sudjií G. sudí

D. sudí DI. sudjéma D. sudjém

A. sudjú, -í A. sudjé

V. sudjé, -yni V, sudjé

Z,, sudí L. sudjéch

/. sudjú, -í /. sudjémi.

Jd. Nom. s pfiwodním wýchodem : panjá, ješt u Štít. (perg-. rk. 1375 I. 104.

na Josefa, jeliož byía zamííowafa jeho panjá, w rp. „pana", jako rozpatý, uinn

m. rozpjatý, uinjen atd.) ; s pehláskau w je : hrabije, u Aquens. bratjé twá. ŽSO.

Nejhustji s pehláskau na druhém stupni, jé w jY, i: twí mój. ŽK. ebí nebeský,

bjéše jeden wzácný sudí. bratí twá. laní bzjé pobže. ŽSO. — aby knjéni stano-

wiía. knjéni káže. RK. ta knjéni. Dal. hospodyni stydliwá. Pass.

Gen. jé : z této iné bratjé. wyjidií z íodjé. E. kži té íanjé. ŽSO. w rukii

panjé swé. ŽK. ŽW. tej panjé poslúchati. nad mé panjé dušú. nemajíc swé panjé

žiwa ím pochowati. A 'no mé panjéj dci wetas me (s pisutým y, jako w jejej

m. jeje atd. wiz §. 25.) Pass. — podlé swé knjénje. Dal. oi poselkynje. ŽK. ŽW.

Dat. i: bratí mej. ŽG. cuzí uinjem (sic) sem bratí mej. ŽK. káza sje sebrati

wsm bratí. ŽSO. když hrábí brániti sje bjéše. Dal. — pokíonichu sje knjezju

i knjéni. RK. k swej dáwnej hospodyni. Pass. U Štítného : prawi k jedné hrabyne,

snad omylem písae, anebo pehláskau.

Akk. ješt asto s pwodní širokau hláskau jú : pro brati-jú mií (fratres, coU.).

bratjú i sestry naše. ŽK. panjú wdowu práwo pohnati. KPR. ta panjú mnjéc nábož-

niku. Des. Káz. — ten (knjež Spytimír) Swatojurskú knjénju zrudi. Dal. S pehláskau

i : ebí wzeli. na markrabí Míšeského. Dal. — wede jej ped knjéni. RK. — Skrá-

cen: mje i wsju bratr, m. bratí. RK.

Vok. jé: bratjé. nerodte, bratijé, spti. RK. jdte, bratjé. Pass. e bratjé

milá. Pass. matko božjé, swatá Májé. ŽP. — U ženských na -tjni rowen Nom. pod,

má miíá hospodyni. Pass. — Hypokoristická forma : bátjo, w RK. a u Dal. jest

archaismus za dobu vvšeho pehlasowání sahající, skrácen m. bratijo ; w PP. te se

:

batik mój mn a já jemu (dilectus meus mihi et ego illi. Cant. 2, 16.)

Lok. í: 4)0 ebí ho kázala swéstí. Pass. po ebí lezechu. Dal.

Instr. nkdy ješt s píiwodním jw; s jednih hrabjú welmi mocným. Alx. nesedí

sde s panjú. by tu s panjú nesedl. KPR. astji s pehláskau í: s bratí sedje nejedí,

nad swú bratí. ŽSO. papež se wší swú knježí. Št. (od starého : knježija, coll.)
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Dw. 1\'AV. pravidelné *, se zpáleiní piehláskaii jé : dwa ebrjé (acc). ta jistá

rebrje. tú dwii dljálkii pésliinje neláhle sta priluliti atd. Pags.

GL. prehlasowaue i: po áwú infadú bratí. ZSO.

DI. prehlaso>vane tma: mezi niniažto rebríma. Pass.

Mn. Kom. jé : ledwjé me promnejny sú. ŽK. ežE sií naše rukojmje'. Pass. Med-

ské panjé. Dal. tri panjé. nesiíc lifawy jako fanjé. Mast.

Gen. i: knježat a hrábí mnoho. Dal. téch my rukojmí mli nemóžem. Pass.

Dat. jém : temlo panjem. Mast. jakž hrabjem síušjé. St. Ski.

Akk. jé: posfa swé podkonjé. Alx. kaké rukojmje móžem dáli. Pass. wrci hbjé.

KPR. šewci injé tié>vje. Št. szuwši paní Iréwjé. St. Ski. panjé brachu. Dal. rozliné

panjé k njej zas<faf. Pass.

Vok. jé: nuídré panjé. Dal.

Lok. jéch: s prehláskau íc/i ; po rebiích. ZSO.

líistr. jémi: mezi pány a hrabjémi. Pulk. — sjeje knjénjemi. Dal. i s swými ho-

spodynjemi. Pass. S pehláskau imi: železnými hebími pikowachu. Pass.

Z uwedených pikladuw patrno, že bratija (fralres), knježija (sacerdotes) jsau

\v jd. potu hromadná; užíwají se wšak i w mn. potu: bralijémi, knježjémi atd. Forma :

tfuslýni tupým hebem, Hod., jest od heb, a ídí se wzorem PAN.

7. a. Wzor: KOST.

§. 40. Pod tento wzor zahrnujeme samostatná ženská zawená mkkými sauhláskami

(po odpadnutí prwotního i) : 2ó, 5, p, rh, «, /, , , , á, s', c, ž, s, c, n. p. obu\V, íeb,

otep, žen, sól, twá, med, nif, zlosf, ež, weš
,
pe, íež, myš, ží atd. Jména mst, jako

Bestwím, Chrudim, Díažíih, Kuím, Radím, Tiížíih, Widíih, Wlaším, BolesJa\^, ásíavV,

Wratisla>v atd. liší se od osobních jmen, od nichž odwozena jsau : Bestwím, Chrudim,

Bolesíaw atd. pauze mkkau sauhláskau a pohlawím. Této obdoby následují u starých i cizí

mužská: Jerusaleríi, Betlehem a j. Sem náleží množné: dti, ale dtky podlé wzoru RYBA.

Jednotný. Dwojný. Množný.

N. kosf NAV. kosti N. kosti

G. kosti GL. kostjii G. kosti

D. kosti DL kosEma D. kostem

A. kosf A. kosti

V. kosti V. kosti

L, kosti L. kostech

/. kostjú /. kostmi.

Jd. Gen. i: slžechu jej pli jeje dráhu. RK. ot rozkoši, nenjé bázni božjé.

ŽK. z oceli. Rem. s sni. .1311. do íázni. mnoho pekoizni. pjézni nelsliwé byí jesC.
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clo jedné peleši. z kiípli. Pass. S pehláskau w é (místo )e) již welmi asn : Ký

pfznje dle w snjemy síawny chodí. LS. (a není-li to od píznja, srow. bernja, wášnja

u 3Iast. skíínja atd.) ot wce m. ot wci. ŽW. na drvv té korábe. Pass. Zulášl

u místných jmen : waíem Strehom doby. Dal. ot Kúím. SPr. do Jerusalem, z Beth-

lem. Pass. z Jeruzalém. Pr.

Dat. i: usjak ot swé eledi wojewodí. LS. k Krkonoši. Odp. na spis 1522.

S pehláskau zpátení ju: bera sje k Jerusalemju. EZ.

Vok. i: ty Bethleemi. CE.

Lok. i: po piíti wsjej. na pawfai. w sei. po wíasti. RK. w swatéra nebeském

Jeruzalém St.

Itist. já (skrácen m. st. slow. ijú) : liltostjú. LS. psnjii z steda hoe. žíznjií.

branjií. sjií. za welikú snjú. nDCJú. mysljú. pjestjií. krutostjú. s koistjií. RK. mocjú

moskií. ŽG. senzni (compunge) báznjií twú tlo mé. ZK. krásný twájú. ŽW. s welikú

žádostjú. Pass. Bolesíaw zdjií ohradichu. Dal. mastjií oblit, dám pjestjú po licu. Mast.

swií wcjú. Alx.

Dw. NAV. t ob milosti sam o sob ani jsta zl ani dobe. Št.

DJ. pjesfma. ŽSO.

Mn. Nom. dti sbožjém wíadú. LS.

Gen. ot gor Krkonoši. LS. dweí. Ew. eí. obtí, wfastí. slastí. RK.

Dat. nkdy zpátením pehlasowáním óm m. e^w, n. p. dweóm.

Akk. i: wfasti. wýpowdi. LS. rozprawili mi básni (fabulationes). ŽG. ŽW.

otnoži jeje (propagines). lpšjé jesf mifosrdjé twé nad rozkoši (vitas). ŽK. w ruku

držjéce holi. Šl. Nkdy s pehláskau w je: když budjéše we žnje. ŽSO.

Lok. e{ih : w myslech. wfastech. RK. w senech. ŽK.

b. Wzor: KRW.

§. 41. Samostatná ženská dwojího okonení, totižto zastaralého í/, a bžného tó,

n. p. kry, swekry, luby, koty, pány, kóny, creky, choruhy atd. jinak kr\V, swekr^V,

lub^^, kote\^', páne\^, kone\^, crekew (církew), choruhew atd. w nkterých pádech od

pedešlého Avzoru, a dosti nepatrn, se liší, proež je zde pod zwláštni wzor stawíme.

Jednotný. Dwojný. Množný.

JS. krW JSAV. krwi N. krwi, -e

G. krwi, -e GL. krwjú G. krwi, -w

D. krwi DL krwema D. krwem

A. kr>^ A. krwi, -e

V. krwi V. krwi, -e

L. krwi L. krwech

/. krwjú /. krwemi.
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Jd. Kom. kypjéše kroV. RK.

(i>«. prawidelno *; xprosf nije krwi, bože. liledajúci krwi. muže krwi. ŽK.

slaw swalé crk>vi. ŽSO. Než již welmi casne s pehláskau w e: ot krwe Ábele až clo

krwe Zacbare>\-y. CE. zaTožileli swaté crkwe. Pass. do cerekwe. EM.

Akk. roweu Noni. našu krew piješ i. RK.

Lok. i : >ve krwi sbrocen. HK.

Instr. jú : wsje knvjíí sbrocjésla. krwjií sbroejéchu je mužje. choruhwjú toci.

RK. opojil slréfy mé krwjú. ZK. Pi-ehláskau / ; nad swatií crekwí wiád. Pass.

Dtr. Dí. nkdy skriícené: krwma m. krwema, jako détalma m. detatoma atd.

Mn. Nom. choruchwi wjií. RK.

Gen. i : šest stúdwi kamennýcb. CE.

Akk. i: choruhwi na most wrazjá. RK. s pehláskau e: spasitel koruhwe jmá

kralowstwa znamenje'. Pass.

lustr, eini: piijidú s koruhwjemi (sic). ŽSO.

Nkdy slowa sem náležící, iníciiajice se s kmeny na -wa: rybitwa, honitwa,

íowitwa atd. pecházejí w jednotliwých pádech do wzoru RYBA, n. p. ot cérekew, w
crekwách, s cérekwami atd. jakoby od crekwa.

8. Wzor: MÁTI.

§. 42. Sem patí, mimo máti, jen rfcí, a snad i šesti a neti ili néti., akoli

se nám píkladowé tchto dwau posledních, mimo Nom., newyskytli ; než matera a

dcera prawideln podlé RYBA.

Jednotný.

N. máti

G. matee

D. matei

A. mater

V. máti

L. matei

/. matejú

Dwojný.

NAV. matei

GL. matejú

DI. matema

Množný.

N. matei

G. mater

D. mateem

A. matee

V. matei

L. mateech

/. matemi.

Jd. Nom. i: dobrá máti. jékáše mi máti. RK. šesti (soror). nti (filiola). MV.

S pehláskau (m. je): mát moja. ŽK.

Gen. ee: ped stolec matee božjéj. dcee dle taterska cháma. RK. u matee

swé. z podstawy matee, u wratech dcee hory Sión. ŽK. u brán dcee. PP.

Dat. ei: k matei božjéj. i knjéni i lpéj dcei. RK.

Akk. e: i jeho Ipú dce. imjéše dce jedinií. RK. mater pojem. EZ.

Vak. i: nerodí báti sje, dci Sión. E\v. má pmifá dci. Pass.
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Instr. ejú (skrác. m. st. slow. ijú^ ejú) : nad matejú swii. ŽW. dci matejií

jesE neskryta. Alx. Pehláskau eí: csaowa se dceí. Pass.

Dw. NAV. ei: té dw dcei, ježto (sic) Gallikanus jinf. swoji dw dcei,

jižlo mí bjéše. Pass.

W množne'tn potu u starých obyejn forma matera, dcera , se užíwá ; n. p.

Kom. matery prostowíasy. Pass. nežli jsií je jich matery porodily. Št. Gen. ot žiwota

mater swých. ŽK. chudých mater detkám. ŽSO. Dat. tm žaíostným materám. Pass. jsiíc

kmotra materám. ZSO.

9. Wzor: SiOWO.

§. 43. Pod tento wzor náleží vvšecka samostatná wcního pohlawí na o:

elo, msto, jutro atd.

Dwojiiý.

JSAV. síow

GL. síowií

DI. síowoma

Jednotný.

' N. síowo

G. síowa

D. síowu

A. síowo

V. síowo

L. síow

/. sfowerh

Množný.

N. síowa

G. síow

D. síowóm

A. síowa

V. síowa

L. síowech, - ch
/. síowy.

Sklonní toto, jako ono páté (RYBA), jest jedno z nejprostších a nejzachowa-

lejších.

Jd. Dat. u: po železu. LS. k jutru. k uchu. oku. RK.

Lok. : w Polsce, w mst. RK. w swe'm uš. Mast. (m. us.)

Instr. erh : gíasy ísíerh pgledati. LS. hrdíerh. síoweríi. RK.

Dw. NAV. : kto mi dá kídle. ŽK.

GL. ú: we dwú ltií poád zbhíd. List. kídíú twií. ŽK. na swú kolnií. na

nahú kolnú padnúc. Pass. paši sje meem twým po bední twú. ŽW.

Mn. Gen. ot brd. LS. z mraen, síow. z ošidí, z hrdí. RK.

Dat. óm: ke dwóm. k síowóm. RK.

Lok. ech : po drwech. síowech. RK. Te'ž ch, zwlášt po hrdelních : w rúšch

(m. riísch). Pass. w twch (od two). Hod. Nkdy ách: na nosidíách. E.
Jnstr. y : síowy. dwy atd. Pozdji nespráwn mi: ped mnohými ltmi. JMI.

Již nahoe podotcno, že w množném Nom. nkterá z jiných wzoriiw sem

peskakují, s hromadním wýznamem: oblaka, horka, doba atd.

Wýznaný píznak staroeštiny w této deklinaci, jako w prwní, jest samohláska

e w jd. Instr. místo o : okem, uchem atd.
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Slúwa oko, ucho, mají swuj wlastní, zwhišlní dwojný poet:

NAV. 00

i

uši

GL. ocjii ušjú

DI. oima ušima.

GL. jú : skrácené , místo slaroslowanskelio ijii : otijii, ušijii (wiz §. 16.): w
obezrnjii ocjií mií. ocjú jeho. swelfosC ojii mií. ZK. w mojí (prehl. m. mojú) ušjií.

Pass. Pozdji pehhisowan í: jesE diwno w naší oi (m. našjii ojú). CE.

DL k jeje swalýma oima saháše. ZJK.

10. Wzor: LÍCE.

§. 44. Podlé tohoto wzoru sklouji se samostatná wecního pohlawí na e,

s pedcházejícími mkkými sauhhiskami (místo staršího je
,
puwodního jo) : slunce,

srdce, pole, íóže, plece, wajce, ohniše, íuiše, trniše atd. We slow nebe m. nebje

polohláska j zmizela bez sledu w h.

Jednotný. Dwojný. Množný.

iV. líce NAV. líci N. líca

G. líca GL. lícií G. líc,—

í

D. líc DL lícema D. lícem

A. líce A. líca

V. líce V. líca

L. líci • • . L. lících

/. lícem /. líci.

Jd. Gen. a, ja: sesypawši tuu síra neba, spráwnji psáno nebja. LS. (od nebje,

ni. nebjo). i by hoe hora wsjeho wješje' (m. horja, j virtualiter w r). RK.— Než již

welmi asn s pehláskau e : pride gías s nebe, spráwnji psáno nebje. E\v. z srdce,

z bojiše. RK.

Dal. u: prižjech k srdcu. srdce k srdcu. RK. wzdwihnu k nebju ruku mií. ŽVV.

Lok. wlastn i: na íožici. w hoi. w poli. na dwci. po nebi. po sTunci. RK.

Potom se zpátení pehláskau u, ju : w srdcu, w nebju stolice jeho, w síuncu. na

moru. w násadišfu. ŽK. u moru. ŽW. by mu w srdcu radosE. EZ.

Instr. erh : polem, hoem, sluncem. RK.

Dw. NAV. i: tišechu jej w psiiná paži. uista paži. RK. wci jeho (palpe-

brae, od Nom. wce). ZK. w ohfawi a w Uzd líci jich sljehni. ŽW. dw okénci.

Pass.— Formy: paže jejú dorost-fa, imjéše mocná paže, w RK. jsau množné'.

GL. ú : chowá w sifnií pažú. RK. na plecú. ŽK. Potom pehlasowan : dwií

okénci. Pass.



46 HLAW\ II. SKLONOWÁNÍ A ASOWÁNÍ.

DG. ema : širokýma plecema. RK. Se zpátení pehláskau oma : se dwnia

sládcoma. Dal. plecoma twýma zasioní tebe. ŽG. wcoma mýma. ŽG. ŽK. ŽW.

Pozdji piehlasowan ma : plecima swýma. ŽK. též skrácen : plecma. ŽW.

Mn. Gen. bez samohlásky na konci: mén tri poi (od pole). KPR. muzjé

bratrských srdec. RK. smucenjé žaJostiwých srdec. Tkadl. píawiš. u wralec Salomo-

nowých. E. mafých síowec. patero kotenec to jes Iwíenec. ŽSO. srdec. XII Ap.

zrnec. Alx. Nkdy s * na konci : pjef sfnncí. polí. RK. ze mnohých srdcí. E.

Dat. spráwn em : moem, srdcem. Se zpátení piehlaskau óm: jdi ku pfawišíóm. CE.

Akk. e : podál w královská íoAviše. EZ.

Lok. ích: w lo>viších. EZ. Než i ech zhusta: na lícech rumenci ktwchu.

pfní tlili na plecech. RK. u pólech lesa. ŽW.

Instr. emi, po retních jemi : wody, ktere'ž jsau nad nebjemi. Modl. u ryt.

z Neuberka (Rozb. str. 142.).

Pwodní totožnost této deklinace s pedeslán nezstane nás tajná, powážímeli,

že hlawní rozdílowé zakládají se na pehlásce z j pošlé, ježto onde kmen pauhým o

zawín jest, tuto pak jotowaným o zawín byl, z ehož pehláska w e a petwoení

sauhlásek powstalo.

11. Wzor: SBOŽJÉ.

§. 45. Tímto wzorem ídí se samostatná wcního pohlawí na jé, powstalá

skrácením ze staršího, w církewním náeí bžného ije : zdrawjé, trnjé, šestjé, pitjé,

obiljé, znamenjé, woíánjé atd.

Jednotný. Dwojný. Množný.

N. sbožjé NAV. sboží N. sbožjá

G. sbožjá GL. sbožjú G. sboží

D. sbožjú DI. sbožjéma D. sbožjém

A. sbožjé A. sbožjá

V. sbožjé V. sbožjá

L. sboží L. sbožích

/. sbožjem,— íih /. sbožjémi,— ími.

Jd. Gen. ja: stasta proliw sob bez hnutjá. RK. s pehláskau je, a to již welmi

asn : sláchu u ugljé. Ew. pemnohá mnostwjé. do kuropnjé sdch. wnec z dubo-

wého lisljé. RK.

Dat. já: národ k rozsúzenjú shoen. LS. k injenjií. Ew. wsje sje ku sdánjií

strojí. RK. pikázánjú twému. ŽK.

Lok. í: o uení jeho. Ew. o pobití, o sedání, w spáni, w siíkromí. w líasten-
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stwi. na podliTumi. po clnvrasfi. HK. (O wícezstw w HK. sir. 38 pw. wyd. jest

od >om. \vícezsl>vo.) Pozdji ju, biuF zpáliií pichláskaii, I)ud penesením daliwnílio

>\ vchodu (>viz §. 31.): >v sbo/.jú. EZ. w rozlúcenjn. w zdrawjií. ŽK. w opráwánjií.

w uinjenjii. u Avrbjíi. u "wýšljii. ŽG. >v dnilieni kázánjú. Des. Kaz. u pokolenju. ŽW.

iena sedí na hrade, a na sbožjií nic. KPU.

Itislr. jem: (w si. slow. /////, proež zde snad pehláska ?) : dli sbožjeni wTadií.

LS. penjríi. iwiinjem. kamenjeni. RK.

Dir. ISAV. PraNvidcln /; slarých dokladuw nemám. (Dwe králewstw w RK.

jesl od králewshvo).

GL. puwodné jú ; s prcliláskau í : uízkií oboí. Pass. na tú úwú pikázání wes-

kon zákon wisí. Zlom. st. per*^. rp.

Mn. Nom. já; asn s pehláskau jé: wstanií kopjé nad kopjé. pitjé. jedenje'. RK.

Gen. i : rachet kopí bystrých, lídoh'. dobrodružstwí. RK. bóh zdrawí našich. ŽK.

Dat.jém: asn pehlasován \y ím: ke wsm nalezením. ZG.

Acc. já: kegdy taká znameiíjá injéše. Ew. s pehláskau \\ jé : nosichu pitjé

medná. RK.

Lok. ich: u porokowánich. ZK. Pelilasowane jéch: nesiíce na kopjéch hía-

>vy. RK.

lustr, jémi, pehlasowan ími, než starých dokladw nemám. (We st. slow.

náeí ii : sbožii, znamenii.)

12. Wzor: RÁMJE.

§. 46. Slowa sem náležící, jichž neweliký poet jesl, jsau wesms skrácení

kmenowé na mje wcního pohlawí , wywinující w jiných pádech swé \v nkdejší

nosowce ukryté en : rámje, imje, smje, bmje, plemje, wýmje, týmje, písnije atd.

Jednotný. Dwojný. Množný.

/V. rámje NAV. rameni N. ramena

G. ramene GL. ramenu G. ramen

D. rameni DL ramenema D. ramenem

A. rámje A. ramena

V. rámje V. ramena

L. rameni L. ramenech

/. ramenerh /. rameny.

Jd. Gen. ene : ot ramene. RK. estného plemene. Alx. podle jmcne twého. ŽK.

pro chwáíu jmene twého. St. asto eni, jako w ruském a starosrbském náeí

:

pamjeliw budu jmeni twého. cákali budu jmeni twého. ŽK.
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Dat. eni: wslawju jineni twému. ŽK. k jeho plemeni. E. Se zpátení pe-

hláskau eiiju: zpowdali sje budu jmenju t\ve'mu. ZK.

Lok. eni: we jmeni boha našeho. ŽK. o tom jmeni. we jmeni syna božjého.

Št. Se zpátení prehhískau enju, enu: we jmenju boha našeho, we jmenju twém. ŽK.

we jménu otce mého. (JE.

Dw. GL. enú: na jejií obií ramenu. Pass.

DI. prawideln enema ;
pehlasowan - enoma, skrácen - enma.

Mn. Akk. ena : wz ramena. RK.

Instr. emj : se swými bemeny. Pass.

Formy: rameno, Gen. ramena atd. jsau pozdjší. te se wšak dw. Nom. dw
jmén w EM. jakoby od jméno.

13. Wzor: ROBJE.

§. 47. Do této tídy náleží jména žiwotních na je (e) wcního pohlawí

w dosti hojném potu, wywinující w nerowných pádech swé kmenowé, w zašlé nosow€

hlásce § ukryté et, a znamenající mlaJata lidí i zwíat: knježe, hrabje, wnúe, driíže,

pachole, sirób, Žídje, dwe, púpje (pusio), nemíiíwnje, nedochóde, robje, otroe,

prwnje, zwe, jahnje, kótje, kue, hiísje, kozle, hbje, osle, holúbje, hádje, wíe,

Iwíe atd. a nkolika jiných bezžiwotních dle té obdoby twoených, jako diípje atd.

Jednotný. Dwojný. Množný.

N. robje NAV. robjeti N. rohatá

G. robjete GL. robjetú, -atú G. robat

D. robjeti DL robjetema, -atema D. rohatém

A. robje A. rohatá

V. robje V. rohatá

L. robjeti L. robatech

/. robjetem /. rohatý.

Prawidelnost a zachowalosl tohoto sklonní nepotebuje mnohých dokladw.

Jd. Lok. jeti: na grbjeti oslini. Ew.

Dw. NAV. prawideln jeti ^ te se wšak nejwíc pehlasowan, aneb omylem

dle pedcházející námstky, jeté : t ob dtjet podrostesta. t knježet proti sob

jdesla. Pass. twá dwa prsy (ubera) jako dw lanjet a dw srnjet blížence. PP.

GL. jetu i atú: obií dlatú. Pass.

DJ. jetema i atema; pehláskau i o m.e: k swýma dtatoma. Pass. daj tmato

zwatoma^ též skrácen, s wysulím e neb o: s swýma dtatma. k swýma dtat-

ma. Pass.
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Mn, Nom. aía: jaTowata. ŽK. prwnala (m. prwnjata). ŽW. robalo. St.

Dai. atom: jaíowalóm. ZK.

Lok. atech : >v ilérách skalných a diípalech. PP.

Z uwedených píikladuNv palrno, že púwodní nosowé f, a, zusláwající wcírkewním

náreci bez promny we wšech pádech, w eštin w jd. poetu jolowaným e, w ninož-

um nejolowaným a, >v d>vojnc'm stridaw jedním i druliým se dosazuje, kteraužto nc-

dusledno:«t již >v nejstar.šich našich památkách znamenali.

14. Wzor: NEBE.

§. 48. Jediné slowo nebe, skrácen m. nebes, zachowalo w eštin, jakož i we
slaroslowanštin, swj auphiý kmen w nerowných pádech jd. a we wšech dw. i mn.

potu ; ostatních sem druhdy náležewších kmenw wyskýtají se jednotliwé pády

hojnji we staroslowanšlin, n. pr. síowesa, oeesa, lídesa, hcesa, moresa, tlesa, d-
lesa, runesa, udesa atd. ideji w eštin, n. p. síowesy, dwes RK. kolesa. St. Ski.

Jednotný. Dtcojný. Mnoiný.

A', nebe NAV. nebesi N. nebesa

G. nebesa GL. nebesú G. nebes

D. nebesi DI. nebesema D. nebesem

A. nebe A. nebesa

V. nebe V. nebesa

L. nebesi L. nebesech,— ech

/. nebesem /. nebesy.

TotoC jest skloowáni prawidelné, jehož dokládati pomíjíme : pipomeneme jen,

že dw. DI. zpátení pehláskau zni nebesoma, skrácen nebesma, mn. D. tauž pe-

hláskaa nebesóm, Lok. astji esech : na nebesech ŽW. zástupów mnohých w nebesech.

Zj. Z jiných slow se wyskýtají: mn. Gen. skácjéchu dwes dwadset. wetchými

síowesy. RK. uite kolesa. St. Ski. iq

Obyejnjší jsau jini kmenowé z týchž koenw, n. p. staré nebjo, G. nebja,

nyní nebe, G. nebe (wiz wzor LÍCE), síowo, G. síowa, dwo, G. drwa atd.

U. JMÉNO PRÍDAWNÉ.

§. 49. Jména pHdawnáy w širším smyslu wzatá, dlí se, dle wýznamu a okon-

ení swého, na rozliné tídy. Podlé wýznamu jsau pídawná 1) jakostná, oznamující

jakost pedmtu dle podoby, barwy, powahy, psobeni atd. ku p. hranatý, zelený,

tepíý, mkký, wlídný, pilný atd. 2) Piwlastowací w širším smyslu ili wztazná,

ukazující komu neboli k emu pedmt náleží, od koho neboli od eho pochází, co w
sob zdržuje, k emu se wztahuje, k osobámli, ili ke zwíatm, ili ku pedmtm

d
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bezžiwotním a jejich wlastnoslem, n. p. ddw, letin, dwí, rybí, lidský, horský,

wlcský, polský (t. polní), bobrowý, dubowý, zastaralé otní (otný) , bratní , zefní,

synowní, dtiný, hoiubiný, dewný, sfamný, icný, žilný, jarní, letní, denní, wecerní,

stední, zadní, nynjší, tehdejší, zdejší atd. 3) íselná, ohlašující, o kolikých pedmtech

a o kterém z nich e jest, n. p. jeden, dwa atd. prwý, druhý atd. 4) Bytná ili

djná, ukazující nám pedmt w njakém psobení anebo stawu a tatof slowau wlastn

píestí a pechodníky : widom, widn, wida, widw, widomý, widný, widaucí, widw-

ší atd.

Podlé okonení jsau pídawná jména 1) neuritá ili useená, odtažená (inde-

finita, abstracta), konící se w muž. pohlawí na sauhlásky bu twrdé bud* mkké, w
ženském na a, we wcním na o, a, užíwaná pwodn tam, kdež w etin a jiných

jazycích pídawné bez lenu (articulus, Geschlechtswort), n. p. dobr, a o, xaXog, gul

atd. 2) Uritá ili plná (definita, concreta), wycházející w muž. pohlawí na ý neb i,

w žen. na á neb já, we wcním na é neb jé, a užíwaná wlastn tam, kdež w jazy-

cích len majících pídawné s lenem^ n. p. dobrý, á, é, 6 xalog , der gute, boží, já,

jé, ó siog^ der góttliche atd. Tento rozdíl jest w nynjší naší píin, kdež hlawn

jen o wzory skloowání ohebných ástek ei se jedná , díiležitjší
;
proež onen do

auplné mluwnice odkazujíce, pi tomto se pozastawíme.

§. 50. W jazyku našem, jakýž w nejstarších památkách asu našeho došlých

nacházíme, akoli wolnost užíwání obojího zakonení, dle smyslu a pimenosti k wci,

mnohem w^tší jest, nežli w pozdjším nebo do konce we dnešním , wšak nicmén

pedce již nejsau wšecka pídawná bez wýmínky a wyhražení obojího zakonení, neur-

itého i uritého, schopna, nýbrž nkterá z nich jen na jedno nebo druhé se obmezují.

Neuritého skonení nepijímají 1) Komparaliwi a superlatiwi, až na nkteré

wýjímky, a to jak staršího zpsobu : -jí, -já, -jé (síabjí, síabjá, síabjé), tak

i nowjšího : -jší, -ejsjá, -jšjé (síabjší, síabjšjá, síabjšjé). 2) íselná ádowá

:

prwý . prwní, wterý, tetí, twrtý atd. wyjímaje spežky s námstkau sám : sám

desát Qako w ruštin, w nowjší eštin sám druhý, sám twrtý atd.), Genitiwi se

slowem pói: pól wtera, pól tela Qešt u Slowákw bžné), pól twrta atd. a

nkteré jiné archaismy. 3) Piwlastowacích wtší ástka, zwlášt na -í, -ní, -ší : babí,

letní, wyšní, nižní, werajší , nynjší atd. a wšak s wýminkami jednotných pádw.

Uritého okonení od nejstaršího wku až podnes neschopna jsau 1) rád, ráda, rádo;

2) íselná rodowá twer, pater ald. 3) od stedního wku též piwlaslowací na

-ów a -in : Dawidów, Nekfanin atd. Než tato poslední w prwotní dob též uritého

zakonení, a to bez obmezení, schopna byla, jakož je mnohá z nich až do dneška

w jistém wymezení skuten pijímají ; Iwowý, woíowý, mateiný, dtiný atd. což wse

uíže píklady se polwrdí.



II. SKLONOWANi PIDAWNÝCH. ^1

1. Wzor: CIST, CISTA, ISTO.

§. 51. Toto sklonní jest docela substantiwní: totiž cist ohybuje se dle wzoru

PAN, cista dle RYBA, cisto dle StOWO. Sem patí wšeliká prídawná oUoncená

w muž. Nominatiwu ttrrdau sauhláskau, a sice jakostná i priwlastnowací, íselná ádowá

i rodowá a piiceslí Irpncho wýznamu pítomná i minulá: widom, wedoni, pitom, weden,

chycen ald.

JEDNOTNÝ.
Muiský. Ženský. Wcni.

N. cist istá isto

G. cista istý istá

D. cistu ist cistu

A. cist cistu isto

V. cisle isto isto

L. ist ist ist

/. istém istú istém

D W J N Ý.

A'ylF. cista ísle ist

GL. istil istú istú

DL istoma istaina istoma

M NOŽNÝ.
N. isti cisty istá

G. íst íst íst

D. istóm cistám istóm

A. istý istý istá

V. isti istý istá

L. istech, -ech cistách istech, -ech

/. istý cistami istý.

Jd. f^om. mi. daw mnog. žiwot wen. Ew. komu drah žiwótek. RK. paklif jesf

ten pííkTad maf. ohe dobr jesf. Pass. by sje slep narodil, trucheí jsa. ŽJK. žeby

musif twernoh lézti. Rem. ty jsi sedmer w da. Hod. má pokázati sám sedm se zmat-

kem. KPR. (Ale Gen. písaha samého sedmého. Tamže.) sám desát utekf. Bratí (2 Par.

32, 21.) ist-nit. Rp. Cerron. (složené).

Gen. mí. roda stará. Dobrosfawska chfmca. kamena mosta. zlata slola. LS.

wrna boga. Ew. tžká mláta, z rna lesa. prudká Síawoje. RK. do domu nowa jidú

Pass. nemóžeš jednoho wlasa bla uiniti ani rna. hlawu swata Jana krstitele. ŽJK. o(
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prwa swta poálka. Sp. D. Místo Akk. u žiwaucích: jež jeho déwe umrlá ^vidjése.

na skrídlách nahá položiti, wida sje tak slpa i hluchá. Pass. Ježíše unuía nalezu, kdy

jsme tje widli hladowita, žjéziwa, nahá, nemocna. ŽJK. — z. ol Olawy kriwy.

ot Sazawy ladný. LS. s weliky noci. JMI. w ochláb weliky noci. E. — w. síra neba.

LS. až do nedozírama daleka, z mocna hrdla, z twrda sedla. RK.

• Dat. mz. po zákonu swalu. LS. ke dnu slawnu. E\v. ot silná k silnu. ku hradu

ku twrdu. RK. slib slúbil bohu Jakubowu. ŽW. bda mn nebohu. Dal. tomu beranowi

po zlu. Alx. samému csai Theodosio tak eenu. ŽSO. — z. druha druz posliipati

brání. RK. pžalostiw žen. Pass. k welic noci. E. protiw sedmeré swátosti. Št. —
tc. desateru pokolení. Bibl. erstwu a kypru býti tlem i myslí k dobre'mu. Št.

Akli. mz. w národ shoen. LS. žiwot wen. w den sla>ven. Ew. na šcít slrbrn.

w ls crn. da žel krt. RK. uz ctwer ád lidský. ŽSO. — z. pogubi sa lútu. LS. na

weliku noc. E. — tr. rozložilo okénce. LS. chtl twero to nawrátiti. ŽSO.

Vok. mz. jen když bud naprosto, bud ped samostatným stojí, e: pwysoce!

(altissime !) psilne! (potentissime!) ŽW. ó milostiwe bože! Pass. Za samostatným,

a z. i w. wždycky, jako w Nom. naše slunce, Wyšehrade twrd! PWyš. Ozjepe, synu

Davvidów! E. EM. Ježíši, synu Dawidów! E. bože Jakubów! ŽW. slawna knježnol

LS. kam jdeš, zla nedobrá! Pass.— Tak i we st. slowanském.

Lok. mz. s^vjet Wyšegrad. Lubušin dwor. LS. w Iwrd hrad. RK. w domu

Dawidow dtjete swého. ŽW. Pozdji též w, jako u samostatných: o tom cl^veru. Št.

—

z. na Otaw kriw. Radbuze chladn. LS. w hust tm. RK. na zwi rwen. Zj. u

welic cli. po welic noci. u welic swtlosli. Pass. w té twe wci. St. —w.

w zlat sdl. w otn sdl. LS.

Instr. mí', s bohem Abrahamowem. nad domem Dawidowem. ŽW. tof dewatereih

picházjé cinení. mohií žiwí pomoci mrtwým twerem inem. St.

Dic. AAV. mz. s rozdílem od samostatného: a, nikoli i/, z ehož, jakož i ze slaroslo-

wanského, widti, že loto neaustrojné, pozdjší : rodná bratry. LS. dwa wzácna a wrna

lowky. dwa na smrt olsiízena lowky. Pass. — z. dw whlasn dw. LS. swoje

kjédl dlúz. RK. skrze ruce Mojžjéšow i Aronow. ŽW. ruce jeho uhlazen a zlat,

pln jacynktów. PP.

Mn. mz. popsti knjezi. Ew. - z. brzký nohy jich. ŽW. maléry prostowlasy. Pass.

Gen. na tch rozch desjef wítjezow korun (diademala). Zj. (ISa jiném míst

:

sedm wítjezowých korun.)

Akk. mz. w snjemy slawny chodí. LS. hrozny lípy injéchu. kázal je cisty -

nily swiéci. Pass. (složené, obojstrann ohýbané). — ž. ltorosli palminy. Ew. nedaleký

cih milosti Iwé ote mne. ŽW. mám lwery škornje. Rem. laciný uiní swtské wéci.

Bp. — w. jméjéáe šestera kídla. Zj.
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Instr. m%. umyju mezi newinny nice moji. ŽW.

Da(i>vu a Lokálu >v inn. poMu piíUladowé se iáin newyskylli : w jiných pádech

nkdy ro7,e7.náni téžké, ježto sloM dhiuzky neoznacownli (n. p. mnoha síowa m. mnohá),

a nékdy i formy splý>vaji, n. p. rownú mní LS. (urc. i neiirc. lake'ž).

2. Wzor: ISTÝ, CISTA, ISTÉ.

§. 52. Toto sklonni jest, z ohledu koncowních nanížek, docela námstkowe';

nebof urité piidawné powstáwá, jakž vdomo, píistawcním nríowací námstky i, ja^

je (le'li'ž s potahowací w iže, jaže, ježe) k auj)lneinu, saniohláskau zawrenému kmenu:

m. cislo-i (w cist odpadlo o, jenž \v cyrillskm h trwá), cista-ja , islo-je (srow.

ruské pusto-j, pusta-ja, pusto-je atd.). W dewní dob skloowaly se (jako dodnes w
litcwštin) ob ástky, ehož sledy we staroslowanstin w jd. Gen. ista-aho (spodobnn

m. ista-jeho), Dat. istu-umu (spodobnn m. istu-jemu), Akk. istu-ju. Lok. ist-

jem. treti-jej, mn. Akk. cisty-je ald. ješt patrný; potom koncowky prwní ástky spo-

dobnním, pehlasowáním a wysutím, zwlášt av novjších náeích, zanikly.

Pod tento >vzor padají pídawná wšelikého druhu, po twrdých sauhláskách uritý

wýchod ý,-á, -e pijímající.

JEDNOTNÝ.
Muiský. Ženský. Wecni.

N. istý istá isté

G. istého isté, - ej istého

D. istému istej, - é istému

A. istý istil isté

V. istý istá isté

L. istém istej, - é istém

/. istým islií istým

D W O J N Ý.

NAV. istá istej istej

GL. istú istú islií

DI. istýma istýma istýma

MNOŽNÝ.
N. istí isté istá

G. istých istých istých

D. istým istým istým

A. icté isté istá

V. istí islé istá

L. istých istých istých

/. istými istými istými.
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Uskrowniwše píkladw pi formách zachowalých a bžných, doložíme zwláštc

zastaralé.

Jd. Gen. z. dwj, t. é i ej\ z dwojílio, mého dle zdání, náeí, z nhož eština

^vzrostla, pošlý; onen slaroslowanskému istyje, dle prawidla skracowání §. 16, rowný,

t. ist(yj)e - isté, tento ruskému istoj podobný, s pehláskau o w e (jako w Instr.

bohem, w minulém nesech atd.) Obuj již w LS. ot Lubice blé. se Mže strbronosné.

Naproti: u jednej sú desky, u wtorej me. Potom prwní ideji: což w swt lúté

zwri. XII Ap. ohrada swaté wry. w žiwótku isté dwky. Pass. Hustji druhý : u

krásnej dwy. ot radostnej Prahy. RK. z welikej nstje. Zj.
^^^^

Dat. z. ej (m. Oj, s pehláskau) : i ece dwernej. Ew. lepej dcei, prwej . . .

wterej póle imje wzdchu. RK. proti swatej Hedwic. panenskej bohyni. Pass. Skrácen

é: diwichu sje také kráse. RK.

Lok. z. ej: po swéj drahej mifej. w hustej tráw. RK. w širokej pustyni. ZG. u

welikej úžesti. Pass. Též é : na pawíai krásné, wširé liíc. RK. — id. po šerém jut. RK.

Instr. Zábojewýih síowem. RK.

Dw. NAV. mí. dwa Iwy híadowitá. dwa wlky nesytá. Alx. -ž. prawideln j:

jeho swjetj (def.) ruce budeta k swázání poskyten (indef.). t newinnj ruce twoji,

ježto bsta swázán (indef.). toC sta t dw hroznj a píkj rán na ny jednoho dne

pišle, za dw malj míli. nemúdj dwc, kako sta sje swésti ppustil. dw st-

brnj truhle, oi plamenej, z nichžto (sic) jiskry prcháchu; mezi dw zdi prosto díanj.

má oi welicj. ruce jmám tak ohryzenj. swoji swjetj ruce k nebesóm wzwed. t
milj matce, Maria a swatá Alžbta. Pass. oi jej bsta rozocj (perversi contra nátu-

rám, rozoký). ŽSO. Skrácen a pehlasowan i: swoji swjetí ruce wzwed. Pass.

DI. pozdwiženýma oima. Ew. krásnýma rohoma, parohoma, rloma. RK.

Mn. Nom. mí. tježcí mei. tmawí lsi. píní túli. ledow^ití mraci. RK. Zj. - z.

desky prawdodatné. dubrawiny uné. LS. (než w rp. i ped u možné zdwojowati, dle

prawidla starých piscw, tedy june, t. mladé.)

Gcw. Nekíanowých wojínów. Zábojewých wojínów. RK.

Dat, wšbám wítjezowým. LS.

Akk. žirné wíasti. ddiny otné. LS. chudé. Ew. medná ústa. krátká sfowa.RK.

Instr. s píky s echowými. LS.

Z píkladw: Zábojewým, Nekíanowých, Zábojewých, echowými, patrno, že

piwlastowacím na -ów od starodáwna oboje zakonení bylo pístojné.

§. 53. Pídawná uritá twrdými sauhláskami zawená skloují se nkdy, w jedno-

lliwých pádech, a sice w jd. Dat. ženského a Lok. mužského, ženského i wcního po-

hlawí archaicky, t. dle wzoru cyrillského ili staroslowanského, pijímajíce wýchody

~j^-rh, a twrdé sauhlásky ped w mkké mníce.W illyršlin (zwlášt u Dubrow-
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nických spisowaleluw) nin. poet s wýchody -er/*, -éw, -émi w G. D. L. a I. (dle

//í, /m, téini) zhusta jest w užíwání, newyluujíc ani prídawních inekce zakonených,

n. p. boich, božém ald. ehož piikladiuv w eštin není; nebo naskýtající se asto

formy : cuziech, cuziein ald. na pehlásku cuzjech, cuzjém, z cuzích, cuzím powstalau

(§. 17.)« uwesli se musejí.

JEDNOTNÝ.
Muiský. Ženský, Wcný.

D. welike'mu welice; welikeniu

L. welic//i welice; weMcrfi.

Jd. Dat. k jeho k welicj prosb, k swjetj Sawin wece. swjelj Mart sje

rjewií. Pass.

Lok. na wysocj stolici, ii welicj úžesti. u welicj swtlosti. wsickni ho u we-

licj cti jmje'chu. u welicj rozkoši, u welicj žádosti, na jeho dwo u welicj cti

schowaíých. po dobj hodin, w starej kronice, na sušj (místo: susj) zemi sloje. Passí

w dobj libosti twéj. ŽW. na welicj ic. Zj.

Poiiu Jakož jinde w osnovv eského jazyka zejmo jest splýwaní dwojího náeí w
jeden celek, lak zwlášt zde. Formy zajisté welicj, welicm, powstaly skrácením z welic

+ jej, welic -|- jem, w tom náeí, w nmž se twrdé sauhlásky ped e w mkké mnily:
ruka, ruc; naproti tomu formy welikej, welikém, wywinuly se stažením z welik

-f- jej,

welik -fje'" (dle prawidla §. 16.), totiž welik(-|-j)ej, welik( -}- j)em = welikej, welikém,

a náleží pwodn onm wtwem, u nichž, jako u Welkorusw a Slowákw, hrdelní a ostatní

twrdé ped é se nemnily, n. p. rus. ruk, nog, slw. ruke, nohe atd. Rozdíl mezi welikej

a welikoj jest pauze eufonický, jako mezi duchem, nesech, a duchom, nesoch atd.

3. Wzor: iOW^, iOWÉA, tOWÉE.

§. 54. Sem náleží prídawná wšelike'ho druhu, mající w neuritém wýchodu

mužského pohlawí mkkau sauhlásku. Skloují se podlé wzorw: OTEC, ZEMJA,

LÍCE, a celý rozdíl mezi tímto a pedposledním obrazcem zakládá se na pehlasowání

širších samohlásek w užší, ježto kmenowé sem patící píjwodn jotowaným o zavvíni byli.

JEDNOTNÝ.
Mužský. Ženský. Wécni.

N. íow íowa lowe
G. íowa iowe íowa
D. íov\'cu fowi fowu
A. íow íowu fowe
V. lowe iowe íowe
L. íowi íowi fowi
/. íoweeih fowú iowem
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Mniský.

JSAV. ciowea

GL. ioweú
DG. lowema

N. cíowi
G. íow
D. fowem
A. fowe
V. íowi
L. fowech
/. íowi

D W O J N Y.

Ženský. Wcni.

íowi íowi
íowií íowú
íowama lowema

ni N O Ž N Ý.

íowe íowa
íow íow
íowám íowem
íowe íowa
íowe íowa
íowách íowech
íowami íowi.

Sklonni toto již welmi asn w jazyku eském hynauti a urite'mu ustaupati

poalo, proež jen jednotliwých pádw wzoru aupln (ostatn dle nemylné obdoby)

wystawene'ho doklady ze starých památek stwrditi lze.

Jd. Nom. mz. syn íow. Ew. komorní druh a podsudek. OD. šeí pš a bos.

ŽJK. já pš jdu. Pass. jda pš trnádsle eských mil. ŽJK. ru jesf. Wýb. 959. — z.

Knjaža-weš. List. 10S8. Obyejnji s pehláskau w e: Mile-wes. Jm. pše šía. ŽJK.

— w. rámje gospodnje. Ew. rámje pánje. Bibl.

Gen. mz. s pehláskau w e : z nynjejše asu. ot nynjejše asu. ŽW. Místo Akk.

žiwotného : poneš syna božje duchem swatým. Pass. — i. hospodnje ešti proradní-

ków. Alx. — w. s pehláskau : lta pánje. Rp.

Dat. mz. k wyšnju hradu. RK.— i. posíaí matce bozi. Pass. jakož sta byía zle

uiniía proti swé bližni. NZ.— w. by n-udatní, lepších zjéce, byli také lpšu chtjéce.

Alx. Pehlasowan i: proto náš spasitel najprwni bíahu (primam beatitudinem) o po-

koe nás uí. ZSO. (Tak we tech rp., w twrtém : najprw ny bíahu o pokoe uí,

snad spráwnji?)

Lok. z. na Kai gor. List. 1088. kak wzezpwámy psefí hospodinowu w zemi

cuzi. ŽK. míuwi u weli pokoe. Alx. s pehláskau w : w hospodn miíosti. EZ. —
w. kto jest u male (in modico) nepraw i u wješi(in majoi) nepraw jesf. E.

Dwojného a množného potu píkladowé se mi nenahodili. Nkdy pro zpáten

pehlasowání a neoznaowáni dlaužky tžko rozhodnauti, co kam náleží, n. p. wsm
cuziem postrach, w PWyš. mže býti uritý Datiw s pehláskau, t. cuzjém m.

cuzím. (§. 17.)

K tomuto wzoru peskakují we staré eštin nkteré námstky, ili wlastn dle

námstek skloowaná íselní, n. p. wes, ze wsja lesa, RK. (m. wsjeho) ald.
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4. Wzor: tOWÉCÍ, CLOWKCJÁ, liOWCJÉ.

57

§. 00. T.mlo wzorem se ídí, mimo pndawná .všelikého druhu po mkkých
sauhluskách urité okoucení í, ja, je, pijímající, též komparatiwi a superlativvi Pomr
k hoejšímu sklonní tentýž, co uritého isfj} k neuritému cist, totiž onde wcskrz
substantiwni, tuto weskrz náméstkowá deklinace.

JEDNOTNÝ.
Muiský.

iV. iowécí

G. cfowjého

D. íowecjému

A. lowí
V. fowcí
L. cowcjéíh

/. cfowím

Ženský.

fowécjá

ciowecjé, - ej

cfowjej, - é

cfowcjií

cíowcjá

cTowcjej, - é

íowcjú

D W O J N Ý.

íowij, -í

cfowjú

íowéíma

MNOŽNÝ.
cíowcjé

íowécích

cfowím
fowcjé

fowjé
fowích
cíowími ^„.„,

Jd- Nom. i, božjá máti. bda wstane tužšjá. RK. S pehláskau' na prwním stupni
je. dewcje ruka. LS. najwyššjé žádost moje. PWác. psjé mucha. ŽG. jako hrdlijé
sije twa. PP. S pehláskau na druhém stupni i: weerní tma. tuí hfawa RK

Gen. mi, podle tehdajšjého obyeje. ŽJK.- L matee božjej. RK.
Dat, mi. k íowjému synu. Zj. kolúchowi jelenjému. PP.- ž. k matei božjej.

RK. proti swéj bližnjej. Pr.

Akk. z. síáwu cíowjú. síáwu božjú. Ew. skrze raifosf božjú. HG. psjú
muchu. ZG.

J j

Lok, mi, po „ižnjém chwrastí. po tetjém dni. RK.-Ž. w cuzjej wíasli. w ranjej

NAV. lowjá
GL. íowjú
DI. íowíma

/V. íowí
G, íowích
D. íowím
A, fowjé
V. íowi
L, íowích
/. cíowími

Wcni.

íowjé
íowjého
íowjému
íowjé
íowjé
fowjem
íowím

íowij, - í

íowjií

íowíma

íowjá
íowích
íowím
íowjá
íowjá
íowích
íOAvími.
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páe. RK. w jinošjej twái. J3I1. na oslici domácjej. E. w íowcjej twái. w holu-

bjej twái. Pass.

—

tc. w dnešnjéih sfunci. wjutriijéni spáni. RK. u bišku maternjém. Ž.IK.

Instr. mz. s pehláskau \\ jéríi: jclenjém skokem. ruje'm hlasem, tetjéih krokem.

- ž. swatynjú božjií, ZK. — cuzirh kopytem. RK.

Dw. ^AV. spráwných prikladw nenacházím. Prwá dwa bratry byla sta ruj-

šjé síowo božjé kázati a druhá dwa byfa lnjšje', w EM. s pehláskau místo -já. Tak

též : oci twoji hoíubicje'. PF. Oi bozi, w ŽK. newím, takli ísti (forma indef.), ili

boží, skrácen místo božij?

Mn. Nom. z. bližnjé jeje priwedeny budií. ŽK. - w. asn pehlasowan : stáda

kozjé. PP.

Gen. ich: rohów lesních, ot dwních hor. RK. Pehlasowan jéch: ze stnów

lsnjéch. nrawów cuzje'ch. tetje'ch knih. RK. wlastnje'ch lidí. • Alx.

Akk. mz. na ruje' konje.

—

w. pehl. na knjéžecje' síowa. twrtých na tetjé. RK.

Lok. s pehláskau jéch: na nožicje'ch rujéch. RK.

Instr. zpáteními kroky, lisími skoky. RK. S pehláskau : knje'žecjmi slowy. RK.

5. Wzor: JSA, JSÚCI, JSA.

§. 56. Sem patí pechodníky pítomne'ho asu s koncowkami a a ja, je (místo

nosowého e) : nesa, weza, chodja . chodje, woíaja . woíaje atd. Tito mají u asoslow

wzoru E. ZJU a F.TWOJU w ž. Nom. a w kosných pádech je m. ú: chodje'ci, cho-

djéca atd. Skonení y, w staroslowanském obyejné, w eštin nebylo bžné: te se

wšak w E. a wstany (surgens) ot weee (tamže: zalkny sje duchem, pochybné).

Sklonní samo od wzoru iOW, í^OWA, iOWE, w niem nerzno.

Mužský.

N. jsa

G. jsiíca

D. jsúcu

A. jsiíc

L. jsúci

/. jsúceih

NA. jsúca

GL. jsiicii-

DI. jsúcema

JEDNOTNÝ.
Ženský.

jsúci

jsúce

jsúci

jsúcu

jsúci

jsúcú

D W O J N Ý.

jsúci

jsúcú

jsúcema

Wcni.

sa

siíca

súcu

súce

súci

súceih

jsuci

jsúcú

jsúcema
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MNOŽ N Ý.

Muiský. Žensliý. Wécní.

^ IS'. jsiíce jsúce jsiíce

(/. jsúc jsúc jsiíc

D. jsiiin jsúcám jsúccin

A. jsiíce jsúce jsiíca

L. jsúcich jsiícách jsúcicli

/. jsiici jsúcami jsiíci.

Nkteí pádowé již i we slarosloNvaiisliiié nad mini i-ídUo se irŽiwají, nad to

pak >v ieštiu, na písemné památky z nejstarší doby chudé.

Jd. ISom. mi. owsjem jesE bóli siídje (jiidicans) je na zemi. ŽK. ZW. nebo ne

bóh clitje (volens) krÍNvd ty jsi. hrozný a chwálený a cinje (faciens) diwy. ty híto-

slÍNv byís jim a mstje (ulciscens) ke ws^m nalezením jich. ZW. — ž. ty jsiíci tak

bohatá. Pass. pijící (m. pijiici) tu >vodu (žena), i poze toho hada. ŽSO. žena zapTaka

rkúci. byía nesiyiíci (sic), jako ze sna wzdyšúcí. EZ. která jesf tato, ješto wcházjé

z piíšce jsiíci pína rozkoše, spolehši na swe'm mile'm. ??.— w. poce moe zasje pTowa

r>Yáti. détjálko na matku sje ohlédaje (respiciens). dtjátko kamenickém hrá bhaje,

její dtjátko leže spí. Pass.

Gen. mz. s pehhískau >v e: neuslyší hfasu arodéjníkowa i jedowce arujiíce

(incantantis) miid. otrhajúce (detrahentem) tajn bližnje'mu swému, toho nenáwidch.

ŽW. Ježíš olchýli sje ot záslupa stojéce (a tiirba constituta) na jednom mst. CE.

w niemž hospodína hnwajíce sje neiju. Pass. Místo Akk. u žiwaucích welmi zhusta:

Avizi jeho ležjéce. což uzje' otce injéce. ŽJK. skrze proroka kiíce. uzjé wíka pi-

chodjéce. wdchu jej siíce Krista. E. uzje' ducha božjého leljéce s nebes, když

uzje' mnicha dobré krmje jedlice, uzjé cfowka sedjéce na mýt. když jej diwy

cinjéce widchu. -Nvidli smy jej ktwiíce we sboru pústenníkowém. ZSO. wídúc swého

sladkého syna mriíce. PDuch. wídl sem satana jako blesk s nebe padniíce. Hod.

dokad tje na sw4 wizi žiwa jsúce. krále ot zlata a ot stbra stwjéce sje uzchu.Pass.

Dat. mz. s pehláskau w i : udá sje lowci honjécí zw wídti sw. Antonia.

ZSO. Nespráwn e: lépe jesC tob u wný žiwot wjíti mdlu jsúce nebo beíhawu, než

dw ruce nebo dw noze jmajíce dostati sje wcnému ohni. ZJK.

Akk. mz. síyšachu jej cinjúc (eum fecisse) sje znamje (m. injéc). Ew. jakžto

brzo wýr nad sob sedjéc uzíš, zaslyšaí hlas z nebes kúc. Pass. uzw jeho strast-

n ležjéc. ŽJK. koho wdadjé oúc (arantem), nebo pasúc (pascentem), nebo plot dru-

žjéc, nebo jedúc kdei-koliwk. KPR. uzw (opat) jednoho dne plaíc mládence (m.

plaúc mládenec). ŽSO. usíyšech hlas z nebe zwuéc. Zj. U nežiwaucích asto s pi-

wšeným e: uzjé trubae a zástup hlujéce (m. hlujéc). EM. když uslyše zástup

jdúce (m. jdUc, turbam praetereuntem), otáza. E.—z. s pehláskau na druhém slupni,
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t. « w í, a pozdji i w e: uzéí ji w síawné swétíosti stojéce. Julianiis (ji) to

wsje kuzíem cinjéce mnjéše. tu ju stojéce nalezl, uz twá jeje jako slunce sje

stwjéce. Pass. sfyšai sem ženu píacúce dljeteih usifujúce. XII Ap. uze swsf jeho

ležjéce. EM. Nkdy s odsulím samohlásky i: jakž ji uz píaíc (m. píaciícu, píaúci).

ŽJK.— Nkdy Akk. wšech pohlawí rowen mužskému Nominatiwu: uzía obraz syna

božjého na kíži pnje. Pass. Srow. nowoeské: iní se newda, newida, neslyše.

Lok. ž. w blestwúci riz. LS. (f. def. blestwúcjej.)

Dwojný NA. mí. s pehláskau w e : ta muže zrádná ležela míuwjéce . . . kúce.

Alx. -ž. budta uši twoji posíúchajúci w híasu prosby mé. ZW.- Nejobyejnji množný

místo dwojného poctu.

Mn. Nom. wíádyku si z roda wyberúce. LS. prosichu jej rekúce (dicentes).

Ew. zpohanjeni bute wsickni kiwdu cinjéce. jako ranjeni spjéce w rowch. roztrhali

jsú jeho wsickni mimice cestu (transeuntes). ŽW. Nkdy s odwržením samohlásky:

šenci Iwowí ujúc. ZK.

Akk.mz. z. když uzí múdré mriíce (morientes). ZW.wida swého tatíka a swau matku

i swau chof tebe žaíostiw pycíce. wida wás tak hotow na smr jdúce. Pass. nalezl

je (apoštoly) spjéce. Hod.-w?. s pehláskau w e: widjéc mrtwa lía ležjéce. Pass.

Pozdji samohlásky w mn. potu welmi nespráwn se užíwají, býwajíce míchány

-a odwrhowány dle libosti, n. pr. na lidi sje ozrjéci a kiíc. lidé wrtíc, hrozíc a

chtjéc. tyjé starci stojéc. mnozí mnjéc Jezu Krista. Židé bojéc sje. Pass.

O form spjiíc, cinjúc m. spjéc, injéc atd. podlé widiicí, horúcí atd. wiz níž

w §. 82 o asoslowu.

6. Wzor : JSCÍ, JSÚCJÁ, JSCJÉ.

§. 57. Podlé tohoto wzoru skloují se odwozená od pechodníkw pítomného

asu pídawná s uritými koncowkami - i,-já.^-jé. Mající w pedposlední slabice jé

podržují je we wšech pádech. Sklonní jako u wzoru twrtého.

JEDNOTNÝ.
Mužský. Ženský. Wcni.

N, jsúci jsiícjá jsúcjé

G. jsúcjého jsúcjé, - ej jsúcjého

D. jsúcjému jsúcjej, - é jsúcjému

A. jsúcí jsúcjú jsúcjé

V.
.
isúcí jsúcjá jsúcjé

^.
.
súcjéíh jsúcjej, - é jsúcjeih

/. J
súcím jsúcjú jsúcím.



II. SKLONOWANÍ PHÍDAAVTsÝCU.

D W O J N Ý.

m

Muiský. Ženský, Wcni

KAV. jsiícjá jsiicij jsúcij

GL. jsúcjú jsiícjú jsúcjú

DI. jsúcinia jsiícima jsúcinia

MNOŽNÝ.

N, jsiící jsiícjé jsúcjá

G. jsiicích jsúcích jsúcích

D. jsiícím jsiícím jsúcim

A. jsiícjé jsiícjé jsúcjá

V. jsiící jsiícjé jsúcjá

L. jsúcích jsúcích jsúcích

/. jsiícimi jsúcími jsúcími.

Jd. ISom. mi. mec kriwdy kárajúci. LS. — ž. s pehláskau w jé: róže z pupy

jdúcjé. PWác. postélka naše ktwúcjé. PP.— to. búrúcjé nebe. RK. stwúcjé celiko.

PWác.

€>' Gen. mi. brachka mého súcjého (tak) prsy. PP. — z,, rwúcej huby. RK.

Dat. mi. na stolici sedjécjému. Zj.

Akk. i. pres búi'úcjú reku. RK. - to. w bydlo wn stwúcjé. EZ.

Lok. mÁ. jako w horúcjéih komínu. Zj.

Dtc. DI. i. s pehláskau w jéma: hoúcjéma oima. RK.

Mn. Kom. z. búrúcjé klády, krópje kapúcjé na zemju. ŽW.

Gen. s pehláskau w jéch : jeden pistojácjéch síug. Ew. sprosC ny slihajú

cjéch. RK.

Dat. sešle pomoc ufajúcím. Sasóm plnjúcím. RK. rozdlí jedúcím chleby. CE.

S pehláskau w jémi protiw meem tesajúcjém. RK.

Akk. hlasy wolajúcjé. RK.

Lok. 8 pehláskau w jéch: na mohúcjéch prsech. RK.

7. Wzor: BYW, BYWŠI, BY\V.

§. 58. Pod lenlo wzor padají wšelíké pechodníky minulého asu, totížto okon-

ccné sauhláskami 1) ic : piw, staw, chodiw, síyšaw ald. 2) w : jem, wzem, pojem, pijem ald.

(nyní jaw, wzaw ald.) 3) n; spn, pocen atd. (nyní spjaw, poaw ald.) 4} kmenowými

bez rozdílu : pad, wez ald.
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JEDNOTNÝ.
Ženský. Wcní,

bywši byw (bywše)

bywše bywša

bywši bywšu

bywšii bywše

bywši bywši

bywšií bywšerh

D W O J N Ý.

bywši bywši

bywšií bywšú

bywšema bywšema

M NOŽNÝ.
bywše bywše

bywš bywš

bywšám bywšem

bywše bywša

bywšách bywšech

bywšami bywši.

Jd. Nom. niZ: jako nmý neotwoiw (non aperiens) úst swých. ZW. jakožto

mocný opiw (crapiilatus) ot wína. ŽK. - ^. sa, rozesši ústa. Pass. která jest tato,

ješlo wcházjé z púše jsúci pína rozkoše, spolehši na swe'm milém (innixa). PP. — w.

rowe mž. to ek dtje i zmisaío. Pass. a zarodiw sje smje i uswadfo. E. když sje

puiw(smje) rósti chtío. ŽJK. ideji -se:ac zrno žitno padše w zemju umrío budeC

(cadens in terram). Ew. Tak i we staroslowanštin oboje bežno, a wšak ideji -se.

Gen. mz. s pehláskau w e: dokad by hospodina z mrtwých wstawše newidf.

Pass. Nejvvíce místo Akk. u žiwotných : jenž prawjé ožiwše (qiii dícunt eum vivere).

E. Bp. Wídenský. hospodáe toho jsem w sadu umwše (mortuum) nalezla, otce

jeje náhíú smrti umwše nalezli, twého bratra po jeho w postúpiwše smy nalezli,

jehož bez kstu umwše nalezla. Pass. widf sem jiného andjea stúpiwše s nebes.

Zj. wida swého spasitele tak pokorné bydlewše. jehožto mnjéše s dtjetera sedše

(sedentem). tmto, jižto jej bchu widli z mrtwých wstawše, neuwili. ZJK. slyšeli

jsú jej uciniwše to znamenjé. jižto bchu widli jej wstawše z mrtwých. CE. blaze

mn (Marii), že mi tje widti z mrtwých wstawše. St. Ski. — w. s tauž pehláskau:

by byli newidli z jednoho tlowka wyšedše stáda wepów. ŽSO.

Akk. Z: se zpátení pehláskau w e: wida ji porodiwše a istú dwkú ostawše

(m. poodiwši, ostawši, a to místo porodiwšu, ostawšu). Pass.

Mužský.

iV. byw

G. bywša

D. bywšu

A. bywš

L. bywši

/. bywšem

NA. bywša

GL. bywšú

DI. bywšema

N. bywše

G. bywš

D. bywšem

A. bywše

L. bywšech

/. bywši



SKLOAOWÁM PÍÍÍDAWNÝCH. M
Dh. .\A. mi. s prehláskaii >v e: ta muže zrádná ležeta . . . wzdwihše . . . kúce

Alx. tu ona (dwa syny) ji (mater) nzwše, wrtše sje za sje, i zakiopista dvvéreu peleše'
ŽSO. dwa otsúzena padše umela. Pass. - i. se zpátení pieliláskau w e: to jeje dwdwc uzréwše, ot njé sta uteklé, oné (déwcé) wtwár jemu uzwše, užasše sje, wecesta.
P«s.-Kež možné to wše powažowati jako množný místo dwojného poctu.

MH.Akk. kúce (ženy) sje také widnjé widwše angelské (dicentes se etiam
visionem angelorum vidisse). E.

8. Wzor: BYWŠÍ, BYWŠJÁ, BYWSJÉ.

§. 59. Jakož z prechodníkuw pítomného easu pistawením urowací námstky
'h-ja,-je, pídawnána - ci, - cjá, ^ cjé powstáwají, tak též nacházíme we slaro-
slowausline odwozenó od minulých pechodníkun- sklonná pídawná na - šit - šija
-^/}e, jichžto eské sklonní zde dílem pro sauwislost s celkem, dílem aby spolu'
za obrazec slaužilo sklohowání komparaliwu a superlatiwu, uwodíme, akoli se nám
posawad we starých památkách, mimo Nominatiw, píklady skuteného užíwání newyskytly.

JEDNOTNÝ.
Ženský, WcnL

bywšjá bywšjé

bywšjé, - ej bywšjého

bywšjej, - é bywšjému

ííywšjú bywšjé

bywšjá bywšjé

bywšjej, -é bywšjéih

bywšjú ' bywším

D W O J N Ý.

í^yvvšij, -í bywšij,-í

by^^sjú bywšjú

bywšíma bywšíma

MNOŽNÝ.
íjy^^^sjé bywšjá

bywších bywších

bywším bywším

bywšjé bywšjá

bywšjé byWšjá

bywších bywších

bywšími bywšímí.

Muiský,

N. bywší

G. bywšjého

D. bywšjému

A. bywší

V. bywší

L. by>všjém

/. bywším

NAV. bywšjá

GL. bywšjú

DI. bywšíma

A', bywší

G. bywších

D. bywším

A. bywšjé

V. bywší

L. bywších

/. bywšími
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Sem snad pocísli jediné : i w ddiny >vrátíše sje bywše bfahosf. RK. jestli

teme bywšé (místo bywšjé, st. slw. bywšija), jakž obdoba požaduje. Neuritý spsob

zni bywši, a sem se mén hodí. Formy, jako : papež, dawší klatbu na Ludwíka císae,

jeho císarslwí zbayvií. Part. Kal. jsau mylné (m. daw), a sem nenáleží.

Podle tohoto wzoru skloují se u starých komparatiwi a superlatiwi na - s

:

wjecší, wješjá, wjecšjé, chuzší, chuzšjá, chuzšjé, daljší, daljšjá, daljšjé atd. n. p.

nic cnéjšjého, nic rozkošnjšjého, nic užitecnjšjého duši nenjé atd. ŽJK.

III. STUPOWÁNÍ PÍDAWNÝCH.

§. 60. Po wylauení zastaralého špsobu stupowání pomocí koncowek ter

(komparatiwní) a tem (superlatiwní), w jiných indoewropských jazycích dosti roz-

šíeného, u nás wšak již jen z nkterých tém neznalých zbytkw we slowech wterý,

jelerý, který, twer, pater atd. prwý (m. prmý, srow. primus), sedmý, osmý, ponkud

postižitedlného , nacházíme w nejstarší eštin, jakož i we staroslowanštin, trfij sp-

sob stupowání pídawných pomocí koncowek ji a s>', totižto : 1) -e/*, -e/í, -jé:

síabjí, sfabjá, síabjé ; 2) - jši, - jšjá^ - jšjé: sfabjší, síabjšjá, slabjšjé;

3) - Sí, - šjá^ - šjé: slabší, sfabšjá, slabšjé.

§. 61. Dle prwního spsobu stupují se pídawná slowa pistawením kompa-

ratiwní koncowky - ji neprostedn k samému kmenu, w kteréžto pípadnosti sauhlásky

kmen zawírajici, jsauli twrdé, newyhnutedln promnny býwají, a sice retní a pod-

nební w mkké w, 6, ;), t, ^ /, r, zubní w prosté sykawky z, c, hrdelní a prosté

sykawky (z^ s) w hustší sykawky ž, š, , n. p.

lub(ý) : lubjí, lubjá, lubjé.

jar(ý) : jají, jajá, jajé.

chud(ý) : chuzjí, chuzjá, chuzjé.

bfah(ý) : biažjí, blažejá, bíažjé.

lich(ý): tišeji, tišjá, tišjé.

hork(ý) : hojí, hojá, hojé.
brz(ý) : bržjí, bržjá, bržjé.

Z neprawidelných (anomala) dle této obdoby stupowaných wyskýtá se menjí,

náležící k positiwn : malý.

Tato forma
, powstalá sesilením ili zdwojhlasowáním prwní sauhlásky ze starší

- í/, - ijá, - ijé
, ješt až posawad w srbštin bžné, a nkdy i we staroslowanštin

wedle oné zdwojhlusowané, a nco ideji, užíwané (n. p. unii, bolii, mnii atd.),

podrol)uje se we slaré eštin dwojí promn : totižto prawidclním pehlasowáním

širších samohlásek w užší (§. 13.) splý>>á troje pohlawní dkonení w jedno: lubjí
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m. i. w., polom pak lolci ziikoiícni skraciije se dle prawidla >v §, 16. wylo-

icného >v i :

lubji lul)(oj)í lubí

jnjí jarC^M)' j^"

cluizji chuz(j)í chu7,í atd.

Druhý ílozilý spfisob slupiiowání powslá>vá z prwního, odwržením poslední

samohlásky a pristaweníni komparaliwní konco^vky -s/, -s/á, -sjc : n. p.

lubej(í)

:

lubjší, lubejšjá, lubejšjé

jarej(í) : jaejší, jajšjá, jarejšjd

chuzej(í): chiizéjší, chuzjšjá, chuzjšje' atd.

Takto sesilený komparatiw slaužil, zda se, nkdy w neznáme dob w eštin,

jako we staroslowanšlin, míslo superlaliwu. Pozdji wšak, jakož ii tohoto, lak i u

ostatních dwau spftsobw, ke Iworení supcrlatiwu užíwáno pedložky nad, skrácen

na, s písmvkau j: naj
,
pedkládané ped komparatiw : najlubjí, najlubjší atd.

Tetí spsob sliipowání jest skrácený
,
powstáwající wysutím prwní koncowky

iili éj ped drnhau ili - si, a pilnutím teto neprosledn k same'mu kmenu, pi emž
u starých sauhlásky na konci kmene zstáwají, jak byly, mkké a petwoené (což

dkaz jest wysutého éj)^ u nowejších naproti twrdé, wyjímaje hrdelní, opt na swé

místo se wracejí, n. p.

chuz(j)ší, chuzši (spodobnn chužší), nyní chudší.

niíaz(j)ší, mlazší (spod. nifažší), n. mladší.

draž(j)ší, dražší, suš(j)ší, sušší atd.

Sem náleží neprawidelná : wjecší, horší od welíký, zfý.

§. 62. Skloowání stupíiowaných pídavvných jest dle rozlinosti forem rozliné,

t. u prwního spsobu neauplné, u druhého a tetího auplné. Wšecka stupowaná pí-

dawná, podlé powahy stuphowací koncowky, jsau jediné uritého zakonení schopna
;

jen s wýminkau a mimoádn wyskýtají se jednotliwé pády dle sklonní neuritých

pídawných. Co se píslowcí: ménje, lepe, wjéce, liíiíbe, blíže," snáze, záze, pze,
Iwrze, dráže, tiíže atd. dotýe, o nichž, žeby wlasln a pwodn, co do formy, kom-

paratiwy wcního pohlawí byla, není pochyby (srow. lat. dulcius, suavius, tutius, ple-

nius atd.), mohla by se sice powažowati za zbytky neuritého okonení: méh, ménja,

ménje (dle pán, pánja, pánje), dráž, dráža, dráže (dle knjaž, knjaža, knjaže) atd. a

wšak mnohem dúwoonji za to lze míti, že to ádn, dle prawidla w §. 16. wylo-

ženého skrácené formy jsau, s utracením plynného; po retních a sykawkách (w tchtof

ono virtualiler trwá, u starých pak se i psáwalo, n. p. wždy Iwrzje w pamjeti leží

ZSO.) a prodlaužením pedposlední samohlásky náhradau za odwržené :
e
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menje ineii()je ménje

lpje lp()je lepe (m. lpjc)

snazje snaz()je snáze

pepje préz()je pze
dražje draž()je dráže.

We staroeských památkách lato a tm podobná píslowce ješt nkdy w plné'

swé form se wyskýtají, n. p. w RK. stiípí Záboj najnížeje doíów, z srdce najnížeje

pohrúžena w hoii atd.

Že prwního spsobu stupowaná pídawná prwotn a pwodn aupln skloo-

wána byla, toho ncomyhiýni dkazem nám jest jejich dodnešní skloowání w náeí

srbském, n. p. draží, dražéga, dražému, dražá, draže', dražój atd. A wšak w eštin,

jak daleko památky její sahají, užíwání léto formy již jen na Nominativ jd. i mn. potu

obmezeno jest. W ruštin, jakž Avdomo, stupowané toto pídawne' zakrsalo až na

jedno >vcní okonení -éje, a na upotebení adwerbialní w tak nazwaném spáhawém

pídawném : starje, swžje, sizje atd. n. pr. odín drugágo uéneje atd. Uwedeme

nkteré' píklady ze staré eštiny

:

1) Plné -ji, -éjá (pe/il. -jé, jí)^ -jé (p, jí).

Jd. mz. budu snha bleji. ŽW. když jsem mdljí w žádosti tlesné, tehdy jsem

silnji w dobrých skutcch. abych mohí hotowjí býti. ŽSO. slyše múdrý, múdji

bude. Dal. by piinnjí, pokladem ludmi silnji, byí by welim wjéce mdljí. Alx. jsili

dóstojnjí Av šlechetnostech, což nesíušjé, toho j' djábeí wždy pilnji, by nebyí jiný

miljí. wšak jesE muž silnji než žena. Št. aby lubjí byí ješe (complacitior). miío-

stiwjí jesC hospodin bojúcím jeho. ŽK. byí silnji než we (dw.). z toho na Juhanus

lítéjí (tak, m. lúcjí) byí. tm budu wdnjí a w^zácnji. powýšenjí jest, než . . . ež

jesí mocnji než ty. Pass.— z. polka krutá posldnjé (m. -já, ultima). RK. -w. p-
Irpchom najlútjéj wedro (bez petwoeni í, a s písuwkau j). RK. bylo by tío

ostalo dóstojnjé. Pass.

Mti. mz. chcu zwsti, kácí z wás mi najpíznjí. RK. u tance dwky, jinošjé še-

djí jsú, nežli u mše. Des. Káz. We formách, jako : ím muky trpti budu silnjc

(rp. silnjie), není mn. Akk. nýbrž Adverb.

2) Skrácené -i.

Jd. mz. nemohf by mní býti. (odtud: umnju, umniti, minorare, sumnju, sumniti,

comminuere atd. n. p. škola jich neumnif. ŽW. nechci by toho co umnií. poet apo-

štolský sje jednm apoštolem umnií. Pass. afbyumníl. ŽJK. tehdy sje jmu swlíosC

umní. Alx. sumnju je jako prach. ŽK.) byt mní byí. byl sem mlazí. ím tento neb

onen h^pi jcsC tebe. Št. lepí jest jeden íowk senda, než by., .welím jest lepí íowk
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než owce. aby byT twrzí. ím jesf íowék bohu bliží. ŽSO. pokazuje sje wláy hvjA.

sám jsa nad >vsje zíato draží. AIx.

Druhého a Iretiho spúsobu slupiiowaiiíí pndawná na -ejši a -ší wyskýlají se

sice nkdy, básnickau smlostí a mimoádn, s neuritým zakonením, n. p. by n*u-

datni, lepších zjéce, byli také lpšu chtjece (dat. sg.), Alx. ; ostatn wsak ádn a

prawideln skloují se s uritým okonením dle wzoru BYWŠÍ anebo, což stejné

jest, dle CLZI. Pnslowce, jako: lepše, radjše, krašše, prelilasowan lepši, radjši,

krašší ald. jichž u starých hojnost (n. pr. \v tom sje sw lepše domnlá, Alx., budil

sje krašše stkwti, jakžby radjši smr Irpia, Pass., abychom sje k síužb hotowjše

opásaM E)I, atd.) pokládáme za skrácené jd. Nom. a Akk. wcního pohlawí : lpšje

atd. Prikladúw sklohowání naschwál uskrowiiujeme, ježto wc zkušenjšímu na bíledni,

oién zkušenému na snad a ped rukama jest.

1) Forma -éjší, -éjšjá^ - éjšjé.

Jd. ot wsjé rozkoši daljší byl. w daljsí Thebaid. ŽSO. Oldich stajší. Dal.

najslarjší dceru. Pass. Dw. prwá dwa bratry byfa sta rucjšjc slowo božjé kázali

a druhá dwa byla lenjšjé. EM. Mn. stajší páni. Pass. na stolc slajších. ŽW.
w stajších letech. ZJK.

2) Forma -si, -šjá, -sjé.

Jd. Oldich stajší, Jaromír míazší slovvjéše. Dal. nowina lubší jesf, nežli

wc jiná. EZ. pakli které míazšjé, wješjé a twrzšjé pikázánjé. E>I. jeho syna mfazšjého.

z brzšjého zjewenje. Pass. chuzšímu bud na mysli skrowen. St. Ski. u wjecšjej zfob.

Pass. 3In. Iwoji pzší neostawili. Pass. z našich míazších. k stajšÍFn ltóm. Pass.

razíc swým pzším síiížiti. St. Ski. nade wsje swé pzšjé krále. Pass. s mfazšími. Ž.IK.

§. 63. Složitý komparatiw -jšt slaužil, jakž sme podotkli, i místo superlatiwu,

n. p. ot wsjé rozkoši daljší byí, ŽSO., t. nejwíce wzdálen (remotissimus)
;

pozdji

wšak superlatiw odlikowal se od komparatiwu rozlinými spusoby. Nejhustji a pra-

wideln užíwáno pedložky nad, skrácen na, s písuwkau naj, k. p. k najdaljšjému

roku. KPR. jednotu, jíž bóh jesC najjednjší. Št. najšedjší , najlpší ald. Staré nad

wyskýtá se poídku: nadjednjší jesf nad to nade wše, co kdež jes jedno, Št. ; hu-

stji na: radu nawyššjého roznjédili jsií, kre\^ pili by naslchetnjšjú. ŽK. (a tak

asto), zwlášt w píslowcich : naprwé, naposledy, kdež nawjéce kamen walé. Alx.

Toto na/, na, nkdy k positiwu jako nadbytkem se pidáwá, kde superlatiwní smysl již

w positiwu wzí: najprwnjé swátosf jest kesf. ot najposldních. sfzy uiní najpo-

sldy. St. nawraf najwrchnjému (altissimo) sluby swoje. najwrchní (excelsus) nade

wsje ludi. duchem najprwním (príncipali). ŽK.. najwrchnjé knjéže. E., ot najprwnjého po-

«tka. Alx. Nkdy též superlatiw opisuje se pedslowcem pe, k positiwu pistawowaným:

lu prpowýšenú tajnici otewf. pwšemohiící hospodin. Pass. ppowýšenú swátosf.
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bude pnelrpnje onm hiešníkóm. ŽJK., oddlené od píidawného: ó pe diwa welikelio.

ŽSO. srdce p w žalostnej dob. Sp. D. ; nkdy zase jím se zmocuje a zwyšuje:

pnajmocnjší (potentissimus). ŽVV. piénajwyšší. ŽJK. má pnajmiléjšjé. Pass., ku

kterémuž cíli se i slwka arci uží-Nvá: arcijedowatjší trawi. Rp. owc.

IV. ÍSELNÁ.
§. 64. íselná slowa, jak základní, tak i ádowní, rodowá, násobní a hromadná,

následují jindy pronominalního, jindy subslantiwníbo sklonní. Ze základních sklouje

se jeden, jedna, jedno, docela jako TE?í, TA, TO, proež k tomuto wzoru je odka-

zujeme ; ostatní se ídí dle samostatných. Z rodowých padají : oboj, dwój, troj pod

pronominalní wzor: 3IÓJ ; ostatní wšecka : ftcer, pater, sester atd., pod neurit

pídawný, t. ^vlastn substantiwní: ÍST, ISTÁ, ISTO. ádowní: prwý, wterý, tetí

atd., násobní: jednoduchý, dwojnásobni atd., hromadná: mnohý, malý, weš atd.

podlé jakosti okonení a sauhlásek ped ním stojících, poádají se pod wzory sub-

stantiwního a pronominalního skloowání na hoe wystawene'.

1. Wzor: DWA, OBA.

§. 65. Sklonní, po skrácení staroslowanského dwoju w dwú, od nynjšího

se neliší.

Dw. NA. m. dwa ž. w. dw
GL. dwú dwií

DL dwma dwma.

Tak dokoná i oba : dwa syny. w dwa kusy. nn dw póle (od Nom. póía). na

dw stran atd. RK.

2. Wzor: TJÉ, TYH.IÉ.

§. 66. Sklonní obojího jest stejné. ! n

]\. tjé íityi-jé

G. tí ty
D. tem tyem
A. ti tyi

V, tjé lyjé

L. tech tyech

/. temi, tmi tymi.

ISom. tjé sta wojnów. RK. ne tjé otci, ale jeden. ŽK. tyjé poestní starci,

lyjé silní katowé. Pass. ti tyjé rljé. Zj.

Gen. tí pí. KPR. ze ty rohów. Zj. do t (tak, místo ty) a osmi dcát ll.

E. i mezi dcjélma stolic. Zj. W RK. odstupn od prawidla, jakoby dle tí, s pe-

hláskau w jé : zástup lyjé híuków elný.



IV. SKIO.NOWÁNÍ ÍSELNÝCH. 69

Dat. tem póhonóm. Iem slóni. KPH. ityrein nndjeróm. Zj.

Akk. pi-es tri reky. LS. In boliy i-ci lubraniijeinc. ŽK. S pehláskau w je : Irje

kói. >v ti-je priidy, UK. clyi medwedy upuslichu. Tass. S píehláskau wje: ctyrje

walué woje. UK.

Vok. o iníle, >vy tí-jé milí králi. ŽJK.

Lok. pijdu tjé bratjé po tech dnech. ŽSO. o tyech nohách braw. JMI.

Iiístr. tmi prúdy. RK. kre>V tmi potoky chrcjése. Pass. tmi trhy. KPR. nad

tymi swty. Zj.

3. Wzor: PJE, DESJE.

§.67. Základní pjef^ šes^ sedtfi^ osríi, dewje, skloují se jako samostatné

ženské KOST w jednotném ísle. Tak i desjet^ když není s jinými íselnými spojeno

;

nbof we spojení s dwa^ dwé, oba, ob, skloiiuje se w dwojném, s ti, tyi, we
množném potu.

a) PJE.
ISI. pjet A. pjeE

G. pjeti L. pjeti

' D. pjcli /. pjetjií.

ísla od pjet do desjef, ideji od jeden do tyjé a od jeden na desját dále

sprahowala se druhdy, jako samostatná, též s Geniliwem, n. p. w sedmi let détje

mafé. Alx. ped seslí dnów (pehláska m. scstjú). E. se dwma set (m. sloma). Pass.

po tyech a po tyech dcát let. Pass., obyejnji AVŠak, jako pídawná, se sobe

rowným pádem: naloží šesti jezdcem (m. jezdcéw"). RK. pošliž sedmi kostelem. Zj.

b) DESJET ?r dw. a mu. potu.

Dw. JSA. dwa i dw desjele, —

i

(íL. dwojú . dwú desjetú

DI. dwma desjelma

Mn. iV. ti i tyi desjete, — i

G. tí i ty desjet

D. tem i tyem desjetem

A. ti i tyi desjete, —

i

L. tech 1 tyech desjetech

/. temi (tmi) i tymi desjety.

Dwojného potu koncowek w desjete již asn zanedbáwáno ; tak teme spráwné:

po dwú dcátú u Dal. ale naproti G. dwú cát dní neminu. ŽSO. do dwú dcát lt.

Pass. D. dwma dcát tisícem lidem. Pass.
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We skloowání íselných od pjef desjet (pát desját, pad - desját) do dewjet de-

sjet zstáwá desjet nepromnn we mu. Geniliwu pi wšech promnách pedcházejícího

ísla, n. p. G. jeden z sedmi dcál (m. dcsjál) uenníków. Pass. ješt pjeti dcát let.

nemáš. ŽJK. L. po tyech dcát let. Pass. w tech dcát letech. ŽJK. lta po osmi set

po dewjeti dsát twrtého. Dal.

Základní od jeden na desje ili desjá do dewjet na desjet skloují se tak, že

se jen prwní íselné slowo ohybuje, na desjet pak zstáwá bez promny, wyjma že

pfiwodní, dáwno odwržená kmenowá zawírka i a její pehláska e asto na jewo wy-

stupuje, n. p. G. pól pátá na dste bhowých honów. ŽJK. D. dwma na dceti uedl-

níkóm. CE. dwma na dcte apostolóm. EM. dwma ná-st mužem. Pass. když ke

tyem na dste ltóm pišfa. ŽJK. L. po pti ná-dst stupních. ŽJK. S. se dwma na

dcjel pannami. Pass. (Pedslowce na se dlauží náhradau za odwržené samohlásky w dst

st, ct z desjet, desját). Tote'ž platilo w nejstarší dob i o ádowýcb, n. p. A^. sám šestý

na dcát, t. šestnástý. Dal. lta páte'ho na dcte, t. patnáctého. CE. wdewátých ná-st kni-

hách, t. w dewatnáctých. Pass. Pozdji se pešinula pídáwná koncowka i na sub-

slantiwní ces/ef: druhý na dctý den, dewátý na ctý, twrté na dcté lto, Pass., až na-

posledy na nm samém wiseti zstala : jedenáclý, dwanáclý atd., n. p. tyidcátý den. ŽJK.

^'ejináe užíwala se we staré dob íselná od jeden mezí desjetma (10 -f- 1

-j- 10 = 21), skrácen mez dsjetma neb dcjétma, cjétma, naposledy mecítma^ do

dewjet mezi desjetma (10 -|- 9 -|- 10= 29), totiž skloowání obmezowalo sena prwní

ástku, n. p. N. sedm mezi dcjétma lt. Pass. G. i mezi dcjétma tisíców. ŽJK. L.

we dwú mez dcjétma letech. ŽSO. w jedné mez cjétma kapitole. E. iV. páté mezi

dcjétma lto. Pass. G. až do šestého mezi dcjétma lta. ŽSO.

íselné sto sklouje se dle wzoru SLOWO, a tisíc dle OTEC; n. p. dw st?

ti sta, sedmi a osm desát mezi stoma let. Pass. pjet tisícew. s pjeti tisíci, dwma
dcát tisícem lidem. Pass. tisíc a šest desát mezi stoma dní. tyi a tyi dcjéli ke

stu tisíców. Zj.

Podlé toho rozumti poítání lt u starých, jako n. p. lta po tisúci po dwú

stií po dwú dcátú sedmého (t. 1227), u Dal. a jiných. Zd dcátú Lok. dwojného

potu , skrácen místo desjátií , wyrownaný pedcházejícímu dwú. W letopotu : po

tisúci po dwú stú po tyech dcát osmého (1248), u téhož Dal. slowce dcát jest množný

Genitiw (místo desját), wisící od substantiwn užitého tyi, a zstawší nesklonný.

Hromadné weš, wsja^ ^sje, odkazujeme, co do formy, mezi námstky.

V. N Á M É S T K Y.

§. 68. Námstky jewí we swém skloowání mnoho zwláštního. Nkteré, jako

osobní : jáz^ ty, neznajíce rozdílu pohlawí, sestawují jedno tliwé pády z rozliných
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kmenaw • jiné, a sice dle poctu liojnéjši, oddlujíce Iroje pohlawí rozlicuými okouce-

,„,„i w Vnlnolliwých pádech k subslanliNvnímu sklonní se blíží, w jiných opt od

nho se odchylují. Jsaut i jiné rozmanitosti a nepravidelnosti íorem. Což aby jasneji

spatíno býti mohlo, uwedeme je na hlawní wzory.

1. Wzor: JÁZ, TY, S,1E.

§. ti9. Sklonní tchto tri osobních námstek jest následující:

JEDNOTNÝ.
ty

—
tebe sebe

tob, li sob, si

tje sje

ly

tob sob

tobú sobu.

D W O J N Ý.

wa, w
wa

wajú v.

wama

MNOŽNÝ,
wy

Wás ^

wám

wy

\vy

wás

wámi.

Jd. Nom. Vok. 1. júz. W LS. Ew. RK. a ostatních památkách až hluboce do

Xmo století. W RK. jeu jednau já: já sem íowec (str. 100, prw. wyd.) než ná-

sleduje s, a tak :& w tomto wzí.- 2. ty hofúbe. ly spase. RK.

Gen. í. mene jen w Ew. mene ne wsegda imáte. mene sleduj. U jiných wždy

mne : proti tm, jižlo mne následujú. ŽK.— 2. klo tebe sázel. RK.

Dat. plný mn, tob. 1. jakoby mn swlekí sje prstének. RK. 2. tob mutno-

RK. Skrácený mi, ti: snjéše mi sje. bóh ti da. RK.

,. Akk. mje, tje, i po pedložkách. 1. kto wrí we mje. Ew. wjeza mje. kto tje

/V. jáz

G. mene, mne

D. mn, mi

A. mje

V. jáz

L. mn
/. mmí

iVr. wa, w
A. na

GL. najii

DI. nama

iV. my

G. nás

D. nám

A. ny

V. my

L. nás

/. námi
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pusli. bs w tje. RK. — Užíwání Gen. mne, tebe, místo Akk. mje, tje, padá do dosti

stae doby, jakž již z hoejšího píkladu: kto tebe sázeí, patrno.

Lok. 1. m?i: mysle o mn zfosE. ŽK.— 2. w tob mí sem nadji. ŽW.

Instr. mnú (skrácen m. staroslow. mnojú): za mnú za mnú chrabro na Polány.

RK. — 2. pod tobú eka. PWyš. Prehlasovvane' tebú teprwé na schylku prvvní doby

se jewí.

Dw. f^A. 1. wtty s pehláskaii wé^ a sice bez rozdílu pohlawí, akoli snad po-

zdji ic w ž. pohlawí astji než wa se wyskýtá : wa swa andjeíy wama na stráž

dána. Pass. neb jest byi silnji než w. Pr. když swa w byía w kiít sadowe'm.

NZ. (\V obojím píkladu muž. pohlawí, t. dwa starci o Zuzann). w (dwa lotry) tuto

muku trpiw. St. Ski. W cyrillske'm náeí (dle starých rpp.) místo wa nkdy na

se užíwá, n. p. i na podobna jesw íowka. Sk. Ap. 14, 15., ehož píkladw w eštin

sem nenašel. — 2. Druhé osoby dokladw pohešuji: jsauC i w staroslowanském ídcí,

kdež nejwíc jen mn. wy se užíwá.

Akk. Píkladw ped rukama nemám, užíwá se zajisté nejwíc množ. ny, wy;

než prawideln musí býti w 1 os. «a, w 2. os. íca, jako we staroslowanštin: pomiluj

na. Mat. 9, 27. 20, 30. 31. posía na k tebe. Luk. 7, 20. stworju wa íowca ío-

wkom. Mat. 4, 9. Mark. 1, 17. ašte kto wa wprašajef. Luk. 19, 31. (Rpp. srb.)

GL. 1. snad bez najil utrpti móže. Dal. wsje po najú wólú bude. Mast. nau najú,

abychw uwil. Pass.— 2. Neb bych snáz wajú oželí. Dal. — Spehláskau-/: posíaí jesE

nají. tu nají nalezu, ona newinna wecesta : naleznešli u nají, winna chcwa býti. Pass.

Mn. Nom. Vok. 1. my síyšachom iz zákona. Ew. — 2. ach wy lsi, emu wy

sje zelenáte. RK.

Gen. 1. u nás prawda. LS. — 2. u wás po rozumu. LS. nebudí wás tajno. RK.

Dat. 1. jesE nám dokroiti. RK.— 2. nebudu w^ám súditi. LS. zwstuju wám.

—

Na konci Xlllho a w bhu XIV století welmi zhusta nem, wem (m. nám, wám) u

Dal., w Alx. a j. spomoz nem. ZK.

Akk. 1. Gospodi, pomiluj ny ! P. kto ny wytrže. wyprosC ny. powyš ny. ty

ny wedi. RK. za ny za hšné. ŽJK. — 2. ruka na wy síaba. LS. koho wy žizh trápL

RK. mezi wy. pro wy. ŽJK. když sje hnwáše rydánjé * jich na wy. snad by woda

pozela ny. ŽW. — Pozdji na konci doby Gen. nás, wás, místo Akkusaliwu do

zwyku wešly.

Wzájemná ili wzwratná námstka : sje, nemající prwního pádu, a we wšech

tech potech stejná, rowná se z ohledu užíwání forem Gen. sebe. Dat- sob, si, a

Akk. sje, jakož i Instr. sob, docela prwní a druhé osob, n. p. G. u sebe sama. Ew.

podstawichu sebe - dle dwce. RK., místo Akkusatiwu : wsje drwa w sebe rozlámaly,

hlawama w sebe wrazista. RK., Akk. wze na sje bra. RK., Instr. mezu sobu wadita
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sje. LS. nad sobii spiíchúniy. RK. Pozoru hodná zwláštuost naskýtá se núin w nej-

starším ilomku E>v. sw. Juna, 1. slab ukazowací námstka si co sklonná pirážka

k wzájemnému sob: jáz íz sebe-si (ex me ipso) nemÍNvich. Parisei že rchií k sob

-sim (ad semet ipsos). Tatáž námstka, yv zi (až í w i) seslabená, užíwá se podobn

w srbštin, jindy sklonu : oni-zím, od oni-zch, s oni-zimi, ti-zim (u Dubrownických

spisowaleluw), obycejnji wšak nesklonn : lo-zi, semu-zi, on-zi, onm-zi, onomu-i,

oltu-i atd. (w srb. listinách a rpp.) ^^'e staroslowanštin ji nacházíme \ve slowci onsica

6 dsiva (quidam), což esky >vzni onseh, onsah : od onseha Jindicha. KPR. won-

sahu, uíinifs mi zle. Rp. Alchem. Narážka si w kdo-sij co-si, kde-si, kam-si, kak-si^

a-si, w koenu stejná, dle smyslu rozdílná, rowná se staroslowanske'mu si, ec. «oa,

yy prpowdech : to si budeC? to si konec náš? ili si jesf našel? (Wiz Alt.

Denkm. str. 148.)

O wynecháwání wzájemného sje u pídawných od pechodníkftw Iwoených: dúš

zpoNvdajúcích, mifosrdjé bojícím jeho, níže (§. 82.) pi asoslowech.

2. Wzor: JI (JEN), JA, JE.

§. 70. Námstka tetí osoby: ji (jen), ja, je, w Nominaliwu neužíwaná (kdež

jí on, ona, ono zastupuje), s prirážkau ie, nyní z, slauží spolu za potahující námstku.

Po predslowcích pijímá ji ped j, a toto poslední ped i potlauje.

JEDNOTNÝ.
Mužský. Ženský. Wcni.

N. (ji, jen) (ja) (je)

G. jeho, ho jeje, jej, jé jeho, ho

njeho njeje, njej, njé njeho

D. jemu, mu jej jemu, mu

njemu njej njemu

A. ji, jej j« je

ni, njej nju nje

L. jem m jem

njem njej njem

/. jím jú jíih

nim njú ním.

D W J N Ý.

NA. (ja) (ji) (ji)

GL j2jú Oú) jejú (jú) jejú On)

njejú (njú) njejú (njú) njejú (njú)

Dí. jima jima jima

nima nima nima.

^m

A
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MNOŽNÝ.
Mužský. Ženský. Wcni.

N. Oi) (je) Ga)

G. jich jich jich

nich nich nich

D. jim (jem) jim jim

nim (njem) nim nim !'<

A. je je ja

nje nje nja

L. jich jich jich

nich nich nich

/. jimi jimi jimi

nimi nimi nimi

Skloíowání potažného jize^ (jenže), jaže., j^že, skrácen jii (jenž), jaž^ jez^

dokonale souhlasí, proež doklady k obma do hromady zahrnujeme*

Jd. Nom. jen w potažném smyslu užíwaný, w osobním se ukazowacím on nahra-

zuje. — mz. jenže pride s píky s echowými. LS. jenže ide. Ew. staw, jenž má trati.

Pass.— i. spehl.w je: hwzdu, ježto wes swt oswcowáše. Pass. tej, jež wéwodí. Alx.

Gen. 1. mz. w. me jeho. sífa jeho. RK. w krajinách okoío jeho (sic). CE.

Skrácené ho \ve staré dob poídku: co jesf fowk, že powyšuješ ho ... a nawšewuješ

ho... a rue zkušuješ ho. ŽK. wsadií ho w žalá, aby ho muili. ŽJK.— i. wýpowdi

jeje. bratry jeja (m. jeje, wlastn m. nosowého ^). LS. nechajte jeje. dráhu piíti jeje.

na jeje wrchu. po jejej šíji (s písuwkau J, jako w panjej, najlútjej wedro atd.) RK.

na jejej chebt. CE. jeje synu. na jeje žiwot. Pass. w jeje domu. St. Ski. Skrácen

jej, je: pytá sje jéj. jéj imje. wznikáše z njéj. RK. ež jéj ot manželského stawu roz-

westi nemohf. když jé newsta we mši mír bráše. Pass. piln jé (sw. Alžbty) na-

mlúvváno. ŽSO. — 2. mz. w. z njehožto roda. Pass. jehože koliwk día iníš, onoho

jsi robotný (servus). HG. — i. u njéž (eky) woje sebra. Alx.

Dat. 1. mz. tp. protiw jemu. RK. proti jemu. ŽJK. Skrácen mu m. jemu: chasa

mu bjéše. když mu sje udá zti. RK. — ž. záwidchu jej. proti jej pobže. — 2. mz.

jemužto siídce wece. Pass. — z. k njejžto csa wece. Pass.

Akk. 1. mz. ji, po pedslowcích pro-, we-, místo pro-ni, we-ni. Ew. Jinak

jej: slyšachu jej injúc. prosichu jej. Ew. wede jej. RK. Welmi asto njen m. njej. ŽW.
— i. uchwati ju. zabichu ju. wypadnuchu na nju. RK. Ljubuše je sje ju súditi. Dal. —
2. mz. jejže wzksi. Ew. asto jenž m. jejž: kalich, jenž dal mn otec. E. ku

pokladu, jenž, když kto nalezne, zakryje. Št. pro njenžto diw. pro njenžto úraz.

Pass. — i. , juže ece. Ew. juž ludé zabili. RK. z ddiny, juž ddinu uíožif. KPR.
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lok. 1. 5. trawku na nej (ni. njej) rosle. RK. — 2. w. na nmž diwy Iwoí.

T\K. \\ niést, w jetíiž (sic) siid býwá. KPK.

Jtistr. 1. mi. s preliláskaii w je: nad njeríi. za njéni. RK. — ž. s njú. RK. pod

mésleih sje s njú (rkii) stee. EZ. — 2. w. pid nímžlo mstem. Pass.

Lw. I\A. jen potažné: »m5. jaže wadita sje. LS. s pehláskau w je: ježto swa

w ustawicenstwí >véry sešfa. Pass. - i. swoji dwé dcei, jižto ml. Pass. S pehláskau

\s' je: ruce, ježto bsta swázane. Pass.

GL. 1. jejií rodná sestra. LS. jejú hfasy. jejií umy. jejií paže. RK. Skrácen/á:

každý jú wstiípi w manžeístwj. St. Ski. to \v njú stojí. KPR. — 2. Z njúž (eky i

potoka) msto jmene dobyfo. EZ. konšefoma, jiíž sje dokládá. KPR.

DI. 1. proliw ima pTame. pod nima woda. LS. uwilo jima mnostwjé. Pr.

—

2. uši, jimaž sfyšaeh. Rp.

3In. ISom. jen potažn: mi. jiže bchu wsvvt. iže wsliípichu. iže slyšachu. Ew. jiže

podruhé narodili srny sje. jiže dóslojni nebyli srny. IIG. jižto chtjé mému zlému, jižto

sje raduji, ŽK. sedm bralrenców, jižto twrde zákon drželi. Pass. tito, již sú tací. Alx.

W druhé polovici XIVlio století ujalo se jetfo místo jiito^ s pehláskau, jako již díw

wjd. poetu jeni m.jii: nepohubujte pokorných, ježto jsú chudi duchem. Št. duchow-

níci, ježto bchu skiípi. nám, ježto srny nesli bmje. E.
Gen. 1. krutost jich. pod jich daweih. RK. — 2. jichžto hchy zadržíte. ŽJK.

Dat. 1. mi. strach jim by. dodáse jim chrabrost. RK. s pehláskau wje : knjera

chodíwáše. k njem zd Záboj. RK. — 2. k nimže zmija wnori. imže žena wlade. LS.

k nimžto sladkým lilasóm. Pass.

Akk. 1. mi. z. zgoju je. milowa je. Ew. že je rozprnuchu. otvvede je w úwaí.

RK. — 2. mi. jež zaje w ls. RK. — w. s pehláskau vv je: ježe jáz mlwju. ježe

rjéch. Ew.

Lok. na jich elech. Zj.

Instr. mi. i. w. pod nimi. s nimi. za nimi. RK,

Jakož j mezi n a i prawideln zaniká: s ním, k nim ald. (nkdy i bez n: iže

m. jiže, imže, m. jimže ald.), tak též mezi n a e welmi asto se wypauští; odkudž

w rpp. ot nho, k nmu, na nej, na nenž, w nerh, k nem ald.

Nkdy n po pedslowcích se nepisauwá : w mst, w jemž . . . okolo jeho, proti

jemu atd. Nkdy opt potažné že na konci se odwrhuje, nápodobením slow týden m.

týiden, tém m. téim : ten, jen bjéše uzdrawen, E., jen ji slwoií, tý ji pozná.

ŽSO. Tak podobn: v/tý jho wždy ssobií pozýwaí (týž, 1. Kristus). XII Ap.

Neaustrojné possessiwní její^ Gen. jejího, Dat. jejímu ald. místo jeje nenachází

se we staré dob. Zemju s obrodu jeju ŽK. wyswlluje se zmtením nosowého ?, jako

jeja w LS. Jejému muži w JMI. jest omyl, totiž prwní slabika slowa „muži" od nepo-
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zorného písae zdwojena. W XVténi století wšak již bžné : naeši owoce jejého.

Bibl. 1. 1436. Podobn ani mn. Gen. jejich m. jich u starých dríwe se nete, lec na

úswitu XVho století: tako jejich sled pohyne. Alx. (pap. rp. u sw. Wíta.)

Místo jiíe^ jeie, jaie^ dosti asn zaalo se užíwati ký, á, é, a který, á, é, w
potažném smyslu, n. pr. ký by smrií. LS. Lumír, ký pohýbai Wyšehrad. RK. w den.

w kterýž tje wzýwati budeme, ZK. (w njemž, ŽP.)^ a wšak mnozí spisowatelé dáwali

ješt w XIVtém století starému jení pednost: a w njem poklad sob schowati, jenž

pokfad w nebeském králowstwí bude jmli, EM. w njužto hodinu najménje mníte,

jimžto hchy otpustíte, jsú otpušeni, a jichžto zadržíte, zadrženi jsú. ŽJK.

Pozn. Welice jest eho litowati, že se jer we wšech tech pohlawích jd. i mn. Nom.

zakoenilo. Staí rozdílu mezi jd. jem, jaz, jez, mn. již, jež, jaí, s pehláskau jd. jení, jeí,

mn. jií, jeí, dlauho dosti písn šetili; k emuž se opt nawracowati nebyloby nezáslužno.

3. Wzor: TEN, TA, TO.

§. 71. Námstky ukazowací a urowací; ten^ on, ow, a poetní jeden sklo-

ují se dle jednoho a téhož wzoru.

JEDNOTNÝ.
Mužský. Ženský, Wcní.

N. t-en ta ' to

G. toho tej, té toho

D. tomu tej, té tomu

A. ten tu to

V. len ta to

L. tom tej, té tom

/. tm tlí tm.

D W O J N Ý.

NAV. ta t t
GL. tú tú tlí

DI. tma tma tma

MNOŽNÝ.
iV. ti ty ta

G. tch tch tch

D. tm tm tm
A. ty ty ta

V. ti ty ta

L. tch tch tch

/. tmi tmi tmi.

.:í

<n

a it "fh



v. SKLOSOWÁNÍ NÁMSTEK. fT

Jd. ISom. mi. íistý koen ty >ve slaroslowanslin zhusla užívvaný, zachowal se

\r prislowci tre-í-as^ t. >v len ias (illico) : sic jinak prawidelne pijímá píísuwku

»; l-en, jakož i on-en, sj-en, ideji /, n. pr. let pówod. KPR.

Gen. i. i& téj godiny. Ew. — u jednej sii desky prawdodatné. LS. — Skrácené

Gen. Dal. a Lok. té, jedné, oné ald. Icprwe na schylkii XIV stol. wc zwyk wešly.

Dat. i. každý lej skiini siiiží. AIx. k lejlo druhé. Šl. k swéj jednej prjé-

telnici. Pnss.

Akk. z. w lu hodinu, m jednu hodinu. Z.IK.

Lok. mi. ff. idú po jednom, na jednom íožici. RK. — z. na jednej wtwici. RK.

pi jednej horé. AIx. w tej peleši. \v tejto zemi. na "nej sírane. Z.IK.

Jnsfr. mi. ir. híascm lih. RK. s jednm mnichem. Musí. — z. pfiwodn /o/w,

pehlasované o/V, což se jen w píslowci tnezi-toji (1. dobií, jako mezi lem, t. asem)

w Pass. ŽSO. a j. zachowalo (n. p. mezi-lojí kázaf sw. Jakuba zabili, mezi-tojí ká-

láno woTatí Pass.): sic jindy >vždy skrácen tú: rukii lii. RK.

Dtc. ISAV. mi. ta sta sobe piwuzna byfa. Pass. — i. w. metla twá a žezí

Iwój, t sta mje ulésil. ŽK. on obe w seslrii mslo pije sob. CE.

GL. zjce dwií lídachvo na lií (t. na tú dwií). AIx. wece m-fadší z onu. CE.

w tli swatú dljálkií. ŽJK.

DI. mezi tma národoma. ŽJK.

I\'om. mz. tako jedni, tako druzí. RK. — w. loC sú ta wrata. ŽJK.

Dat. mn. tm sjemo jíti. RK. onm neistým. ŽJK.

Akk. mi. \\ ty asy. wzem ony bochence. ŽJK. — w. slyšte owa, která chci

míuwiti, síowa. Si. Ski.

Lok. w starýcli w jednch knihách. ŽJK.

Instr. s tmi >vrahy. RK.

Z kmene ten powslalo slaucením s urcowacím ji, ja.,je: fýze, táze, téže, skrá-

cené z to-ize, ta-jaie, to-jeze. Z ow powslalo citoslowce: owa! (ecce!)

..; Poow. Eufonickau pirážku n pijímají l-en, sj-en, j-enie, on-en, jen w mž. pohlawí.

Mylné jest psáni nowjsích onna, onno místo ona, ono. Jiné jest vseeken, irínen atd. kde n

jest sloh twoící. Ženské a wcní jenž jest pozdjší neauslrojná forma místo staršího jrtš,jei.

4. Pestupná: DRUH, SÁM, JIN, JEDIN ald.

§. 72. Jsauf kmenowé, kteíž rozlicnau powahu na se beran, jindy slow samo-

statných, jindy pídawných, jindy námstek službu konajíce, a podle toho i rozlin

se skloují, jindy jako samostatná, jindy jako pídawná s uritým okonenim, jindy

jako námstky. Takowí kmenowé jsau : druh, sám, jin, jedin ('ideji jeden), kok,

jak, tak, kterak, kolik, jelik, tcsjelik, wsjak, mnoh, nter i kter. Tito, jsauce bez

uritého okonení, skloují se we slaroslowanslin wýhradn dle wzoru TEN; než
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we staré eštin w té pípadnosli na rzno se dlí, jindy námstkowého wzoru wrn
následujíce, jindy do substantiwního sklonní dle wzoru CIST zabíhajíce. S uritým

wýchodem : druhým samý, jiný, jediný, kaký, jaký, taký, koliký, jeliký, wsjeliký, wsjaký^

mnohým néferý^ který, ohybují se zaiiplna dle wzoru ISTÝ, jakož i každý, týi (místo

lyže), a ostatní z námstek powstalá pídawná.

a. Sklonni númstkowé.
>i

Jd. Gen. mž. u žiwaucích spolu místo Akk. newjéše sje samoho jim. ole mne

samoho míuwíra. ot sebe samoho. iníš sje samoho bohem. CE. jide nawšlwowat

druhoho pústenníka. ZSO.

Dat. mz. wšeckno potáhnu ke mn samomu. CE.

Instr. mn. mezi tobú a jím samih. CE. nade mnií nad samrh. samm biskupem

u wod pohížena. Pass. tomu wyznati samm sobii. KPR.

lUn. Dat. chu k sob samm. CE. když samm sje wám nedostane. Rp. Hus.

Lok. aby mli weselé mé plné w sob samch. CE.

Instr. tehda práwo úadu wyznati sammi sobií. KPR.

Tyto doklady wztahují se na pády wýhradn ná mstkowé, zwláštními koncow-

kami od substantiwních odlišené ; neboC owšem tato deklinace w nkterých pádech se

substantiwní, w jiných s pídawnau uritau w jednu splýwá; n. p. 1) yv jd. Nom.

kterak (qualis) jes twój zmilelec. PP. sám desát. Br. Akk. na wsjak den. St. o

nteru wc. Týž. je sje tako síowo goworiti. LS. w dw. NA. když wy jediná sama

spolu sedeta. St. Ski. sama dwa. eš. Syr. oi tac. druz dw míli. EM. wsjelic

ruce. Pr., ob milosti sam o sob. St. mn. Akk. žádáše nkterý diwy widti. Hod.

2) Jd. Dat. k swéj jednej pjételnici.

Lok. w kakejsi otrape poíwáše. Pass. pi jednej hoe. AIx.

b. Sklonni substantiwní.

Jd. Gen. mz. též místo Akk. u žiwotných : i mje sama (solum) ostawíte. oslawi

mje u sebe sama (temet ipsum). Ew. sama druhého, sama tetjého. Star. Letop. a Tur.

Kron. týkáchu sje druh druha. RK. druh na druha. ŽJK. druh druha tajéše. St. Ski.

druh od druha oddáleni. ŽSO.

Dat. mz. tob mutno samu. RK. a samu (ipsi) piprawuji myšlenjé. ZW. as,

jedše dáti mísu druhu (t. jinému). EZ. bydléchu druh od druha oddáleni, ale mifosrdím

druh k druhu prichýleni. ŽSO. z. druha (strana) druz postúpati brání. RK.

Lok. mi. druh o druz newdjéše. St. Ski. z. na druz stran stojéce. Pass.

na druz íodi. ZJK. w. po nkolic asech, po nkolic dnech. Pass.

Instr. w. zabránili, by, kolikeihž chce , nedaf moci. nemohl prorok tolikem

wyci powdní. St.
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Na ten zpsob peskakuje u slarých nkdy i íselné weš do neuritého sklonni

podlé wzoru iOWÉ : ic wša lesa (RK. dwakrát, jednau : ze wsjeho lesa).

c. Sklonní s uritým wýchodem.

Jd. Nom. tni. druhý brh. RK.

Gen. rnz. u žiwolných též místo Akk. abychu poznali tje samého boha wrna
(solum). Ew. chwáli (t. chwálím) mje samého. CE. písaha samého sedmého. KPR.

pes druhého. RK. nterého uzíme. St.

Dai. mz. nemoh samému nic sdti. EZ. tu jemu samému tetjému híawa sfata.

Pass. ke druhému. RK.

Instr. mi. mezi tebii a mezi jím samým. Ž.IK.

Mn. !S'om. mi. druzí bratjéci. druzí prwým. RK. z. nejedné hlasné trúby w ska-

íách s>vé sprostíy híasy. Alx. jakžti samé žáby. Zj.

Gen. takých rí. RK.

Dat. druzí prwým, druhým tetí. RK. takým sje kíanti. RK.

ISkdy se w jd. Dat. ž. a Lok. wšech tí pohlawí uchylují, píkladem ostatních pí-

dawných, ke wzoru staroslowanskému (wiz §. 53): Dat. každej tacj. Des. Káz. odtud

k druzj brán šef. ke ktej by w pistúpií. Lok. na druzj stran, w kacjsi

tesknosti. Pass.

5. Wzor: SJEN, SJA, SJE.

§. 73. Pod tento wzor padají 1) ukazowací sjen., 2) piwlastnowací náš, wáš.

JEDNOTNÝ.
v

Mužský. Ženský. Wcní.

N. sj-en sja, sje

G. sjeho sjej, sjé sjeho

D. sjemu sjej, sjé sjemu

A. sjen^ sju sje

L. sjerá sjej, sjé sjem

/. síth sjú sim

D W O J N Ý.

NA. sja n /1\ .ií<m

GL. sjú sjú jsú

Dí. sima síma síma.



MNOŽ N Y.

Ženský. Wcm
sje sja

sich sich

sim sim

sje sja

sich sich
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Mmský.

N. si

G. sich

D. sim

A. sje

L. sich

/. simi simi simi.

Jd. ISotn. isté pwodní 5/ ili s\ bez pnsuvvneho n (srow. l-eri)^ w Ew. kto

jest si syn low; jinde wždy sjen: tábor sjen. zástup sjen. RK. sjen i on byl

posošen. on s ohai a sjen s stíem, on objezdem, sjen \v zásady. EZ. i sen i onen.

Št. (mkké y wysuto). - ž. spehláskau : sje chasa, smrf sje. naše bra. naše pomsta. RK.

Gen. mi. koíkoí wrcha sjeho. RK. sjeho swta lídalstwerh. Alx. sjeho i onoho.

Št. boha našeho. ZK. — ž. Skrácen sjé: mne sjé noci etzem nabiía. s sjé strany.

Pass. W prpoM'dech adwerbialních pauze s' místo s/é, n. p. s' noci sem powdl.

Pass. s' noci-š Avína dosti mía. Sp. D. z našjé moci. bez našjé deky. Pass.

Dat. mí. sjemu mec wlasi. sjemu hlawa na dw. RK. otc našemu. ŽK.

Akk. VIZ. na sjen dub. RK» — i. jaíówku sju. RK. našu dušu. našu kre>v. RK.

tys našu prosbu potupil. Pass. Potom pehlasowan w si: na si stranu. Pass. w siž

nedli. St. — tr. kdy sje slyše. LS. ece že sje. Ew. na sje msto. RK. také srdcem

sjež powdajte. E31.

Lok. mi. w sjem swt. Ew. na sjem chlumc. w sjemže mst. RK. — ž. na

sjej tisl. Pass.

Instr. mi', ped waším otcem. ŽK. - z. komu býti wašjií hospodu. Dal. Pehlaso-

wan i: si i onú wcí. St. — va. nad sim wzpchu. RK.

Dw. GL. ruku našií spraw. ŽK. jest diwné w ocjú našií. dla rukií našií. ŽW.

Mn. Nom. mí. siže pistúpichu. Ew. naši kroci. RK.— ž. sje (klády) smakáchu

Tatary. RK.

Gen. sedm sich wládyk. w powodnju sich Tatar. RK. wrných sich i onch. St.

z nepátel naších. ŽK.

Akk. mí. na sje hody. RK. dni našje skonati. ŽK. — z. v sježe žirné wlasti.

LS. sláwy našje zpwati budeme. ŽK.— w. pehlasowan wje: sje miwich. sje miwi

(haec, acc. pl.) Ew.

Lok. w sichže wíastech. RK. u mocech našich. ŽK.

Inslr. pod nohami našimi. ŽK.

Neaustrojné *i, sjáí^ sjéí, nápodobením prawidelného fýi twoené, od wlastního

sjen, sju^ sje., niím jiným, le prodlaužením hlásek, se neliší.
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6. Wzor: WES, WSJA, WSJE.

§. 74. Hromadné íselné fres, nahoe pro obdobu sem odkázané, uchyluje se

>v jd. Inslr. mž. i ž., w dw. Dat. Inslr. a mn. Gen. Dat. Lok. Instr. hláskau od

pedešlého wzoru, proež je zde >v auplnosli podáwámc.

JEDNOTNÝ.
luiský. Ženský. Wcni.

A', wes wsja wsje

G. wsjeho >vsjej, wsjé wsjeho

D. wsjemu wsjej, wsjé wsjemu

A. wes wsju wsje

V. weš wsja wsje

L. wsjerh ^vsjej, wsjé wsjem

/. wséih wsjú wsrii

D W O J N Ý.

IS'AV. wsja wsi wsi

GL. wsjú wsjú wsjú

DI. wsnia wsma wsma
MNOŽNÝ.

NV. wsi

G. wsch

D. wsm
A. wsje

L. wsch

/. wsmi

wsje

wsch

wsm
wsje

wsch

wsmi

wsja

wsch

wsm
w^sja

wsch

wsmi.

Jd. Nom. mi. weš Ijud. RK. — ž. wsja Praha. RK. — to. oružje wsje. wsje sje

hnáše. RK.

Gen. mz. w. ze wsjeho lesa. množstwjé wsjeho luda. RK.

Dat. mí. w. hoe wsjemu lesu. RK.

Akk. mi. netolik wes swt, ale toho, jenžto wes swt stwoif. Pass. — ž. wsju

zemju. RK. — w. poplnichu wsje. RK.

Lok. mi. w. po wsjem nebi. RK. — z. po wsjej Praze. RK. we wsjej dobe]

rad. po twéj po wsjej wóli. Pass. skrácen yf jé: dá jim pi wsjé sti ostati. Alx.

Instr. mi. w. se wsm ludem. RK. — z. nad wsjú zemjú. RK. wíáda wsjú jeho

komoru, jeho wsjú wcú. EZ.

Mn. Nom. mi. wsi údi. wsi woji. wsi wyrazichu. RK.

Gen. prúd wsch síastí. ze wsch údoli. RK.

f
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Dat. wsm arodjem, wsm stranám. RK.

Akk. ml nade wsje woje. RK. pro wsje hšne'. Pass. — z. n wsje potky. RK.

nade wsje swe' rownje. Pass. — w. s pehláskau w je: pode wsje drwa. RK.

Jnsfr. wsmi kroky. RK. král nade wsmi králi. Zj.

Již nahoe jsme podotkli, že wes nkdy do substantiwního sklonní peskakuje

:

ze wsja lesa, RK. (dwakrál) ; tu doložiti musíme, že již welmi asn zaalo pijímati

na konci rozliné príwsky, totižto wešek . weštek^ wšecken, icešken, weétken.^weškeren,

wšechen, tcšecheren atd. Z ichto forem nejstarší jest wešek, s prawidelnau prom-

nau w c i / (wiz §. 23.) weštek, pošlá z wyhynulho wešek^ kdežto k jest za-

konení zdrobnných slowcí, a —ek optowané zdrobnní
,

jako kausek, kauseek,

kausek, od kus. Tauž zdrobnnau formu berau na se i jiná pídawná, n. p. mafy

malek, malecek (za málekem král tu posta, Alx. maleko, paululum, PP.), malitek

(Ž\V.) malechen^ (malechno pomodlím sje, ZJK.), malichen (ŽJK.), malicheren., mali-

keren; pfn^ pfnek^ pfneek (zemje píneka, Alx.) ^ wozc, nowiek, nowitek (novellus,

ŽW.) ald. Takto prodlaužene' pídawné sklouje se w nkterých pádech, t. Nom. a Akk.,

obojstrann, a sice w prwní ástce substantiwn •, n. p. jd. Akk. mz. wes-ek plod,

ŽW., z. wsju-cku zemju. Dal., wsju-cknu postelu. ŽK., s pehláskau w i: wsi-cku

postelu. ŽW., wsi-cku prawosf, wsi-chnu nadji. St., mn. Nom. mz. wsi-ckni pahorci.

ŽK., wsi-ckerni. Hod. w. s pehláskau w je : wsje-ckna drwa lesa. ŽK., Akk. mz.

wsje-ckny E., smrf wsje-ckerny pry pospje'li. Sp. D. Toto neobyejné obojstranné

skloowání má ponkud swau rowe we staroslowanském sklonní uritých pídaw-

ných: dobra-aho (t. dobra-jeho), dobru-umu (t. dobru jemu) atd. mén w námstce

k*ždo, G. koho-ždo, D. komu-ždo atd., kdežto jen prwní ástka se ohýbá, a ješt

mén w našem: istnit, mn. N. istiniti, lýždeií . týden, G. tého dne, D. tému dni

atd., nebo tato nejsau prawá austrojná složení, nýbrž jen seadní ili sestawení.

Pozn. Nejednajíce o twoení slow , nýbrž jen o skloowání, pomíjíme ostatních pro-

dldužených a složitých forem námstek, n. p. wselikaký^ wseliklerahý atd., jichžto sklono- '

wání na bílední jest. W nakupení píwskw k námstkám nás Nowobulhai we swém ax,e-

kauaha místo áz Qá) pcdce pedstihli.

7. Wzor: MÓJ, MOJA, MOJE.

§. 75. Podlé tohoto wzoru skloují se piwlastowací námstky mój, twój,

swój., a íselní oboj.) dwój, troj.
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JEDNOTNÝ.
Ženský.

inoja, mú

niojoj, nicj, mé

inojcj, méj, mé

niojii, mú

moja, má,

mojoj, méj, mé

mojií, mú

D W O J N Ý.

moji

mojú, mú

mojima. mýma

MNOŽNÝ.
moje, mé

mojich, mých

mojim, mým

moje, mé

moje, mé

mojich, mých

mojimi, mými

Skracowáiií déje se prawideln podlé zásad w §. 16 wyložených. Doložíme

zwlášt formy auphié.

Jd. ISom. z. duša moja. Ew. s pehláskau w e: moje mifá. moje máti. obt

Iwoje. RK. Skrácen: má mifá. RK.

Gen. mí. \v den pogreba mojego. Ew. Skrácen : wraha Iwého. RK. — ž. kto

nenáwidí duše swoje. Ew. Skrácen : u swéj dwy. RK. — w. toho trojeho dobrého.

ŽJK. Skrácen: rozenja-dle swégo. LS. z srdce mého. RK.

Dat, mz. skrácen : po národu swému. LS. swéniu ukrutníku, twému sluz. RK.

— z. swéj eledi. LS.

Akk. mi. na troj hod. ŽJK. z. - dušu swoju. Ew. moju dráhu, chrabrost moju.

swoju bra i mfat swój. RK. rozprostu obu>v moju. ŽK. Skrácen: uchwali twú

družu. swú dráhu, swú dewu. RK. — w. poganjenje moje. LS. osíavvi swoje imje.

objasnowach imje Iwoje. Ew. w srdce moje. bíaženstwjé moje. PWác.

Lok. mz. w hnw swojerh. RK. — ž. Skrácen : po swéj milej. RK. w twé

prawd. ŽK. — w. Skrácen : po Iwéih síow. RK.

Instr, mz. konjerá swojííh. se swojím junošú. se swojím hofúbcem. RK. Skrácen

:

(*

Mužský.

A', mój

G. mojcho, mého

I), mojemu, mému

A. mój

V. mój

L. mojem, mém

/. moj lni, mýih

KÁV. moja

GL. mojú, mú

DI. mojima, mýma

iV. moji

G. mojich, mých

D. mojim, mým

A. moje, mé

V. moji

L. mojich, mých

/. mojimi, mými

Wcní.

moje

mojcho, mého

mojemu, mému

moje, mé

moje, mé

mojcm, mém

mojim, mym

moji

mojú, mú

mojima, mýma

moja, má

mojich, mých

mojim, mým

moja, má

moja, má

mojich, mých

mojimi, mými.
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swýni meem, se swýríi ludem. RK. — z>. se wsjú chasu swojú. RK. Skrácen : se swú

dcerií. RK. pijéznjú twií. PWác.

Dw. NA\\ nú. skrácen; swá umdfá zraky. RK. — L oi moji. ruce moji. ŽK.

— tr. rozepje s>A-oje (pehlasowan m. swoji) kjédl díúz. RK.

GL. na ledwi swií (skr. místo swojú). Zj.

DL bfaz mýma oima (skr. místo mojima). ŽJK. plecoma twýma. ŽG. wcoma
mýma. ZK.

Mti. Nom. mi. woji moji. RK.

Gen. swojich wojínów. RK.

Dat. skrácen : swýni spásám, swým arodjóm. zemanóm swým. RK.

Akk. mz. jeli miíowáše swoje (suos). Ew. Skrácen: swé wrahy. swé woje.

RK. — z. moje wýpowdi. wýpowdí twoje. LS. i íoži rizy swoja, m. swoje (a m.

nosowého ^, jako jeja m. jeje w LS.) Ew. w swoje ludi. dtky swoje i swoje lubice.

RK. — w. w swoja (in propria). Ew.

Vok. moji kmetje. LS.

8. Wzor : KTO, E. ,

>

§. 76. Kmenowé KTO a E, druhdy i 'SO (s wysutým e, místo ESO) a jejich

složené formy nkto^ ne, nikfo^ ikto^ nie, leckto, lece^ skloují se následu-

jícím zpsobem:

iV. kto e, 'so

G. koho eše, 'se, eho

D. komu emu
A. kto e, 'so

L. kom em
L cm ím.

1) Kto, nkto., nikto, ikto., leckto ; kyzdo.

Nom. kto, složen z ko n to (jako st. slow. to z e a /o), wyskýtá se nkdy

w pauhé swé form, n. p. kož swílzí (qui vicerit) , Zj., s pehláskau w e : zdali

w kto, ke-j' jeho otec. St. (srow. nikte m. nikto ^ než wiz níž) jednau i s pehlá-

skau w í/, místo st. slow. 'b : rozprnete sje jeden-kyždp (unus quisque) w swoja. Ew.,

kteréžto kyzdo (zdo od zdáti, žádati), we st. slowanštin w prwní ástce ohebné

:

kohozdo atd., w eštin pešlo w každý, á, é.

Gen. u žiwotných i místo Akk. koho wy žiz trápí. RK. koho rwe. PWác.

Dat. komu drah žiwótek. neee nikomu. RK.

Jnstr. prawidelný crh wyskýtá se w starosrbských památkách j w eštin se do-
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pliuije kytft od uriilelio ki) : aueb i s lmi, s kým sje budclc objérali. Št. kým mne

rkii lidé býti? NZ.

2) e^ '50, ne, nie, lece.

IS'om. a Akk. ^so, s wysutým e (jako fniu m. jemií) ; n. p. u c*so diwíte

sje horám. 11 c'so-s zkazil ohradu jejc. ŽK. c"so mi iiMní lowk. ŽW., iiec"so chiili

poif. Pass. S prehhískau cse: za nise. ZG., poslawa má jakožto ni''se ped tol)ií.

ŽK. za ni'"se jmeli sií (pro niliilo) ŽK. pro ni'se luiniš spasena je. ŽVV. Skrácene

es: za nic"s sje majií, ŽK. odkud pozdji nic powslalo, jako co z eso. Obyejnji

te : ie niuliši wodu. LS. ce ekne máti. nice neby prosto. RK. ežkoli ruka má chce.

ŽK. Po pedslowcích bez samohhísky: pro- je žaosliwa. HK.

Gen. e''se m. eese : nic'se sú nenalezli. ŽK. Obwykleji eho : eho teba

bjéše. RK.

Dat. emu sje chowati. RK.

Insfr. nkdy též pehlasowane w jé : neb si mi ni(je'mž newinil. Dal.

Pamti bodne' jest zdwojowání koncowky w Gen. a Dalivvu : nikohého, niehého,

nikomému, nicemémii, mimo to jen, a to welmi ídko, w jlneného, jineuému. Jest to

zwlášlni zpsob zwyšowání drazu, jakž patrno z píkladu: i posía ten hrozen jinému

nemocnému bratru, a ten opjet jinenému, a když po wséch bratí znosichu len hrozen

atd. ŽSO. Užíwání welmi staré, n. p. nikohého nežiwiti. Dal.

Odwozená s uritými wýchody ký, nký, í, ní., skloují se prawideln dle

wzoruw ISTÝ, CtOWKÍ, n. p. N. ký by smií. LS. ký bjéše pohýbal. RK. ké jé

lío. Pass. cjé ta holubice. RK. w kúž hodinu. Pass. Cte se u Štítného (w perg-. rp.

1375), mimo již uwedené: zdali w kto, ke-j' jeho otec, i toto: budií zewena mno-

hých srdec myšlenjé , ke hrdá, ke pokorná, ke ku prawdé boží pochýlená, a ke zatwr-

diíá, a dále : poznati, ke-j' cesta prawá a ke neprawá. Tuším pehláskau ké místo ká ?

§. 77. Ukazowací ten we spojení s pídawným jistý užíwá se u starých asto

místo týi (nikdy wšak se slowem samý., jako nyní) : kde jesE ten jistý, ti jistí ucen-

níci usíyšewše , ta jistá Filipowa králewa. ŽJK. ten jistý násilník, ten jistý síuha atd.

EM.— Ukazowací on, stojíli po tí, tratí swau samohlásku, odkudž powstáwají spežky

n, na, no., ni, ny^ na, jež nkteí pozdjší omylem za zwláštní námstku

drželi; n. p. ku jednomu: jdi! an pojde, a jinému: pid! an pijde. CE. když opat

kázáše: ui to! an uinjéše, a opjet: toto! an wsje uinjéše. ŽSO. jako ktož by na

to byi nweden do winice, aby díaí, co-j' potebné wínu, an pak nechaje toho,

jaíby sje plesek opráwti. St. K tomu pirownati sluší nestažené prupowdi s jinými

námstkami, jako: newod duchowní zajde nás, a my zlí atd. St. pišli ueníci jeho

w noci a nalezše, a my spime, jeho tío ukradli, kterým to inem má sje státi, a

jáz muže neznají? Ž.IK.
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B. A S O W Á N f.

§. 78. Casowání staroeského slowesa, jehož austrojí, ecke'mii a latinske'tnu po-

dobné , mnohem složitjší a zawitjší jest, nežli asoslowa nowjších románských

jazykw , aby dokonale pochopeno býti mohlo , díwe rozliné tídy slowes podlé

jistých príznakw rozeznati se musejí. Dlí pak se asoslowa, podlé príznakw

w pítomném a minulém asu oznamowacího spCisobu, pak w neuritém spsobu se

jewících, na šestery tídy.

I. Ku prwní tíd náleží slowesa, nemající urité samohlásky, co píznaku ped

-i, nýbrž pikládající asowací koncowky k samému koenu. JsauE pak dwojího druhu :

a) Puwodní samohláskau skonená slabika pijímá w pítomném asu -jm, w
neuritém spíisobu -ti: pi-ju, my-ju, kry-ju, pí-ti, mý-ti, krý-ti.

Casowáni A. BIJU.

Pítomný -ji

Neuritý -ti

Minulý -ch

inné píesti -f

Trpné píesti -t, -jen.

Nkterá trwalá (durativa) pecházejí w neuritém a minulém do páté tídy

:

wju, wjach, wjati, hju, hjach, hjati atd.

Odchylná twoení w pít. asu jsau s -nu a -mu: pnu, tnu, žnu, zanu, imu

. jmu, ždmu, w neuritém pjati, tjati, žati atd. též s -du : idu . jdu a jedu
,
jichž

pítomný dle B. MAŽU sklouje se.

b) K píiwodní sauhláskau zawené slabice pidáwá se w pítomném asu -w,

w neuritém spsobu -ti: pas-u, pás-ti, wez-u, wézti, plet-u, plés-ti.

Casowáni C. NESU.

Pítomný -u

Neuritý -ti

Minulý -ech

inné píesti -I

Trpné píesti -en.

Nkterá se w neuritém a minulém uchylují do páté tídy : ewu, rwáti, wach,

zo>vu, zwáli, zwach atd. jiná do tetí : mru, meli, mch, wru, wti, wch, tru,

prostu atd.

Mnohá
,

pijímajíce n ped m, pecházejí bud cele , bud aspo w nkterých

asech, do druhé tídy : bhnu od bhu, táhnu od tahu, wrhnu od wrhu , wfádnu

od vvfadu, kradnu od kradu, stihnu od stihu atd.
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II. K pinvodni slabitc se piiwíiiije >v pMloiiiudm -wm, w neiiritum -/iá^: to-nik,

to-DÚti, hus-uiu hus-mili.

Casoicáiii D. WIMJ.

Pítomný -nu

ISeurifý -núli

Minulý -nuch

inné pi'íeští -miT

Trpné prícesfí -niit.

Mnoliá z tlíto sIom es oihvrliujíce n ped u pestupují do prwní tídy druhého

rozdílu, zwhišle w miuulem asu: protržech od protrhu místo protrhuu, ponuech od

ponuku místo ponuknu atd.

III. K pwodni slabíce pídáwá se w neuritém -ti, w pítomném bu -ju, bu
-jif. nkterá pak po j, i, š, c, mají w neuritém spusobu a minulém asu -ati^

-ach, místo -tli, -éch.

a) Prwního druhu jsau: kyp-ju, kyp-éti, ho-ju, ho-eti, wiz-ju, wíd-ti ald.

Casoicdní E. ZUJU.

Pi'ítomný -ju

Neuritý -ti

Minulý -ech

inné píestí -el

Trpné píestí -n.

b) Druhého druhu jsau : um-ju, um-ti, how-eju, how-ti, a wšecka zaínawá :

onmju, ochromju, zbujnéju, zwelšeju atd.

Casow. pít. . A. BIJU , neurc. a min. E. ZÍUU.

Pítomný -eju

Neuritý -ti

Minulý -ech

inné píestí -l
Trpné píestí -n.

c) Tetího druhu jsau : boj-u sje^ boj-ati sje, drž-u, drž-ati, sfyš-u, sfyš-ati?

míc-u, mf-ati.

Casow. w pít. c. E. ZJU, w neur. a min. B. MAŽU.

Pítomný -u

Neuritý -ati

Minulý -ach

inné píestí -aí

Trpné píiesti -án.



88 HLAWA II. SKLONOWAISi A ÓASOWÁNÍ.

rV. K puwodní slabice klade se w neiircite'm -eVf, w pítomném -ju: laj-iti,

la-ju (m. taj-ju), jaw-iti, jaw-ju, súd-iti, siíz-jii, mút-iti, miíc-ju, pros-iti, proš-ju.

asowdni F. TWOJU.
Pítomný -ju

Neuritý -iti

Minulý -ich

inné piesti -\l

Trpné piesti -en.

V. Pfnvodní slabika pijímá k sob w neuritém -ati neb -jati^ w pítomném

-ju, -aju neb -jaju.

a) Prwní druh, s twrdým a, ohledem na koncowku pítomného asu se dlí

a) W asoslowa s -ju: o-ju, or-ati, píš-ju, pís-ati, syp-ju, syp-ati.

Casowání dle B. MAŽU.

Pítomný -ju

Neuritý -ati

Minulý -ach

inné piesti -al

Trpné piesti -án.

§) W asoslowa s-aju: woí-aju, woí-ati, rúh-aju sje, rúh-ati sje. Sem náležejí

opetowací : jímaju, jékaju, býwaju, poínaju, honjéwaju, chodjéwaju atd. z nichž mnohá

též následující mkké formy schopna jsau, n. p. naícaju, dotýcaju, mycaju sje atd.

Casow. pít. A. BIJU, neur. a min. B. MAZU.

Pítomný -aju

Neuritý -ati

Minulý -ach

inné piesti -af

Trpné piesti -án.

b) Wterý druh, s mkkým a ili ja (proež hrdelní /*, ch, k, petwoují se

w z, s, c, zubní d, / w z, c, prosté sykawky s, z w s, z)^ wlastn jen odrda ho-

ejšího, pojímá do sebe opetowací asoslowa, odwozowaná od slowes prwních tí

tíd ; napáj-aju, potáp-jaju, naíc-aju, dotýc-aju, ponúc-aju, myc-aju sje, hmyc-aju sje,

trmác-aju, pipúz-aju, naráz-aju, zhrz-aju, pobjéz-aju, utrác-aju atd. Z tchto mnohá

1 formy hoejší, twrdé, schopna jsau, n. p. naíkaju, poniíkaju, mykaju sje atd.

Casow. jako u §)^ t. dle A i B.

VI. Pwodní slabika se prodlužuje w pítomném asu okonením -uju, w neur-

itém -owati po twrdých, -ewati po mkkých sauhláskách: mii-uju, mií-owati, woj-

uju, woj-ewati.
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Casow. pít. A. BIJU, nvur. a min. B. MAŽU.

Pítomný -iijii

JSeuritý -owati, -ewati

Minulý -owacli, -ewach

inné piesti -owaf, -ewaf

Trpné piesti -owán, -ewán.

Poin. 1. Mkká optowaíM' forma u slnrých byla oblíbenjší; tak teme u p. bduje í

narícaje imitno. LS. nerote dotýcali mazaných mých. ZK. kamenowati ponúcaf. niyceli sje

(s prehláskau). Pass. hmyeeli sje. Rp. Bechyky. že je hTad k tomu pipúzal. nikdy sje

owoce nenarážej z tebe (t. fíku, s prehláskau). EM. pobjéza jeho. ntrácaa. zhrzaí (od zhrdnu).

St. Twrdá forma požaduje twrdé sauhlásky
;
proež: namáhati od inociti, roztákati od toiti,

jako skákali od skoiti atd.

Poin. 2. Dle zibad pravvopisu našeho (§. 7.) zaniká j po mkkých c, z, c, s, ž, r, /,

w tíd tetí, druhu tetím: mrtiw, dríu, slysu, tnlu (lak již i w cyrillském pravvopisu we
staroslowanštine\ potom w též tíd druhu prvvním: hoiu, itísm m. hoju, ifí-jw, vv twrté

tíd : tttoVf skocu, nosu m. twojUf skocju, nosju, w páté tíd druhu prwním i druhém :

ov, pisu, dolýcaju, zhrzaju atd. sliwši se s pedcházející mkkau a jsauc w ní virtualiter

obsaženo: zde wšak, we wýtu forem, a w následujících wzorech jsme jí místy, pro auplnjsí

pehled austrojí našeho asoslowa, ponechali.

§. 79. Jsauf asoslowa, jednak o sob, jednak co pomocní pi twoení složitých

forem pi asowání jiných užíwaná, uchylující se wíce me'n od prawidelného aso-

wání wtsiny asoslow našich. Takowá }sa\i : 1) jserft, budu; 2) wéth, jrh, imarfi, darh,

chocu ; 3) idu, jedu atd. Poádek pijatého náwodu požaduje, bychom asowání samo-

statného jsem a budu jiným ádným pedeslali, a ostatní neprawidelná na konec odkázali.

asowání slowesa jserh sestaweno z trojího kmene, proež i neobyejná hojnost

asowých forem u nho se wyskýtá, totižto a) z prostého jesrfi; b) z jednoduchého

bu j b) ze složeného bu-du.

Wzor: JESM.

A. ASY PROSTÉ. Pítomný pechodnik.

Pítomný nkazowaci. Jd. jsa, sa, i. jsiíci, siíci

Jd. jesih, jsem, sem Dic. jsúca, súca,ž. íc. jsúci, súci

esi, jsi, si Mn. jsúce, súce.

esti, jesf, je Budaucí.

Dw. jeswa, -w
esta, -st

esta, -sl

Mn. iesmy, smy, sme

esle, jste, ste

esúC, jsúí, sii.

Jd. budu

budeši

budef

Dw. budewa, -wé

budete -t

budcta. -t
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Mn. budemy, -eine, -em

budete

budiíf.

Rozkazowací.

Jd. —
budi

budi

Dw. budwa, -w
budta, -t

biidta, -t

Mn. budmy, -me, -m
budete

budete,

Budauci pechodník.

Jd. buda, z. budúci

Dw. budúca, z. w. budúci

Mn. budiíce.

býti.

Supinum,

byt.

Polominulý I.

Jd. bjách, skr. bjách, pelil. bje'ch

bjáše, bjáše, bjéše

bjáše atd.

Dw. bjáchowa, -w, skr. bje'chowa, bjé-

chwa atd.

bjásta, -st

bjásta, -st

Mn. bejáchomy, skr. bje'chomy, -om, -chine

atd.

bejáste

bejáchu

Polominulý II.

Jd. budjách, pehl. budjéch atd.

budjáše

budjáše

Dw. budjáchowa, -w
budjásta, -st

budjásta, -st

Mn. budjáchomy, -om, -chrne

budjáste

budjáchu.

Minulý L

Jd. bch

b
b

Dw. bchowa, -chwa, -w
bsta, -st

bsta, -st

Mn. bchomy, -om, -chme

bste

bchu.

Minulý IL

Jd. bych

bysi, skr. by

by

Dw. bychowa, -chwa, -w
bysta, -st

bysta, -st

Mn. bychomy, -om, -chme

byste

bychu.

Minulý pechodník,

Jd. byw, z. bywši

Dw. bywša, z. w. bywši

Mn. bywše.

inné píestí.

Jd. byl, a, o

Dw. byía, ,
Mn. byli, y, a.
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B. ASY SLOŽENÉ. Mimi/ý zádaci.

Buáauci podniinnf/ . sirrchotranff. Jd. byf, a, o bych

Jd. byí, a, o budu — — — by

— — — budcši — — — by

— — — budf J)ic. byla, , é bychowa, -cbwa, -wé

Dtr. by fa, , é budoNva,-w — _ _ bysta, -sl

— — — budela, -lo _ _ _ bysla, -sl

— — — budela, -l Mn. byli, y, a bychoiny, -oni, -clíme

Mn. byli, y, a budeniy,-e, -m _ _ _ byste

— — — budele — — — bychu.

— — — budiíC Dáwno minulý.

Minulý opsaný. Jd. byí, a, o béch aneb béjách atd.

Jd. byT, a, o jesiíi . jseiíi, sem atd.

§. 80. W obrazci skloowáni podali sme formy eské nejstarší, nacházející se

jen w nkolika památkách, w Libušin saudu, Ewangelium sw. Jana a z ástky w
Hukopisu Kralodworskm, z píiny, by wywinutí pozdjších z nich dokonaleji pocho-

peno býti moblo. Toto wywinutí wyswtluje se tím, co sme w hlaw prwní o skra-

ilpwání (§. 16.) a prehlasowání (§. 13.) wyložili : skracowánim n. p. seth atd. m.

jesrfi atd.(srow. ho, mu m. jeho, jemu atd.), budwa, budta, budme, budte m. budwa

atd., bjách, bjéch m. béjách, bjéch, bud, budeš, bude, budu m. budi, budeši, bude,

budiíf atd. bychom, bijchme m. bychomy, pelilasowánim béjéch., skrácene bjéch, místo

béjách, budjéch m. budjách atd. To platí i o ádných asoslowech, jejichž wzory

následowati budau.

O dwojném potu wbec znamenati dlužno, že koncowka -wé jest pauhá obmna

koncowky -íca, wšem tem pohlawím pístojná, koncowky -sté, -té naproti jsau wlastn

ženskému pohlawí swdící (w staroslowanštin jen -síe, w níž -té neužíwané), a

wšak asto zanedbáwané, tak že -sía, -ta každému pohlawí se pikládá.

Piit. ukaž. Jd. ideže jesurh jáz. i nejesum sám. ree on : nejesurh (u wlastn

polohláska h). Ew. já(z) sem íowec. RK. ot boga wyšel jesi. daí jesi jemu. Ew. ty

si paroh. RK. duša moja smucena jesti. málo swta u wás jesti. písáno jesf. zjeweno

jest. Ew. jeslí dáno. kde jesC knjež. pro je žalosliwa. RK. nenjé dána. Ew. (st.

slow. nsf.) — Dw. nikda swa tak drahého bydla nejmla. jehožto sw byla kázala

ustleti. Pass. když swa dwa (súdci) chodila . . . když sw jala . .. bžala swa k nim . ..

widla swa je spolu ležjéc. Pr. co sw zdlá, w tom sje sw lepše domnlá, doadž sw
iiwa. Alx. mi: sta : oba sta unawena. RK. z. st . sruben st ruce. RK. Ale : ruce twoji

uinil sta mje. kolen moji omdlele sta. ŽK. loC sta dw truhle. Pass. — Mn. obklií-
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cení srny. RK. nebyli siny. pijeli srny. HG. syni swtía jeste. Ew. snjeli ste sje. RK.

ideže sii dúbrawiny. LS. zapomanuli siíC. ŽW. sú dobi ludjé. RK.

Prit. pechodnik. cíowk sa i bóh. na krátký as žiw sa. ŽK. jsa zloeený,

jsa starý. ŽJK. u Wfasíawa siíci. RK. jsúci pína rozkoše. PP.

Bud. jd. bude siíditi. umelo bude. Ew. — Dw. mz. budeta im oba wfásti. ž.

budet-r u wás. nebudet-P. LS.

Rozk. nebudí wás tajno. posldnjé budi jeho wrastwo. bud w ped bu
w zad. RK.

Polom. I. Namítá se nejwíc we skrácené a pelilasowané spsob : bjéch ra.

bjéch a to m. bjách, bjéchom m. bjéchom., bjáchóm atd., w níž s minulým

prwním bch w jedno splýwá, smyslem (lat. eram) nco málo se rzn, wyjma jd.

druhau a tetí osobu, kteréž píklady tu uwedeme : Jd. zfodj bje'še. nezeli swt

bjše. bjéše znám papež, ježe zima bjéše. Ew. bjéše knjež Zálabský. ta dci sliná

bjéše. íuna w noci bješe. RK. — Mn. wíasti w míe bjéchu. RK. — We staroslowan-

štin bch (fui, kratšího trwání) a bjách ieram, delšího trwání) forman uritji

odliena jsau.

Polom. II. Tato, od síožene'ho budu twoená, w cyrillských rukopisech ídká,

naproti w lužické srbštin ješt kwetaucí forma nahozuje se asto, a wšak již s pe-

hláskau wjé: w starších budjéše rada. když budjéše k tomu asu. knjež eský kažJI

twrze dobudjéše. budjéše na wojnu jeti. Dal. dojeda k njemu i budjéše, až sje nemu
naujéše. inhed zdráw budjéše. když budjéše k tomu asu. ŽSO. kterýž sje u wodu

utekl, ten uzdrawen budjéše. ŽJK. w ten as bez msta budjéše. wséf bolesti inhed

zbudjéše. St. Ski. a kteí sje koliwk dotknjéchu, spaseni budjéchu. EM. když stolowé

plni chleba budjéchu. nterdy až do nešporów budjéchu, posúchajíce atd. což zdo-

budjéchu, chudým rozesíachu. wsickni mnichowé, když budjéše we žn, budjéchu žíti.

ŽSO. Oechowc hradów dobudjéchu. dosti meem dobudjéchu. Dal. w kúpli je zmyjéchu,

lak wsjé nemoci zbudjéchu. J3I1.

MinuL I. Dle smyslu rowná se latinskému fué, a asto s polominulým bjéch

w jedno splýwá. Jd. jenže b ot Belhsaidy. júže (pásnicií) b pepásán. Ew. b
u hrada twrda. tábor b strašný, zástup b etný, tamo kd b mnostwjé. b den

ustawený. RK. — Dw. uondana bsta. kehdy paže bsta dorostla. RK. oi jeho

bsta jako plamen. Zj. — Mn. jiže bchu w swt. bchu bo pohane neteí. Ew.

diúho wiasti naše w míe bchu. kto w pd bchu. RK. inhed bchu weliké bly-

skoty. Zj.

Minul. II. Sauhlasí s latinským factus sum (ich ward). Jd. i by howor. by

potka iúta. i by klánjé. RK. neby wody na tom mst, když by tomu plný týden.

ŽSO. zemje oswllena by. Zj. když poby w tom nleru chwíli. Št. — Slauží, jak
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pauli tak i s predsuwkan n, t>voení minulelio n dihvno minnlelio íasu spojowncího

a /.adailio spiisolm, proícž, bychom rozmiiiiite jelio formy ped oi slawili, mvedomo

zde iasu lolioto rozliine píklady, ncobmeziijíce se na samostalné byl: Jd. 1. kako

bych nemútiía. LS. ráda bych noivrakafa. HK. 2. ly bysi byí Avydíf. ty bysi byl zabil,

ly bysi byl wáleí. RK. kdy by ly byí. BK. 3. kdy by tob byfo. Dw. 1. abychowa

tob radu dafa. abychowa tento niýn spoíu mela. Pass. ráda bychwa, abysta sje otewel

oi nají. ŽJK. bychwa spoíu tisíc let ži>va byla. abychw \v istot hospodinu sliížila.

matka mní, bychw utonula, nau najú, abycliw uwril. Pass. ac bychw myslila. Alx.

3. kdy by tob byla ostrá drápy. RK. Iwá syny sta, ježtos mnla, bysta byla utonula.

Pass. Mn. 1. bychomy sje zpowdali. ŽW. bychomy wseho zlho ostali, bžechomy,

jako bychomy sje wzlekli. SPr. bychome byli. ŽJK. abychom uinili. Pass. abychme

sje nepochwaíowali. ŽK. nepodali bychme. E. 2. ali byste we mn pokoj mli. Ew.

3. abychu sje poklonili, abychu poznali. Ew. aby Lazar >vidli. aby zabili, aby ne>>^-

wrgli sje. Ew. juž by byli odolli. by wzad byli. RK. Pridámeli k tomu bys (ležící u

prosted mezi bysi a by), a užíwané we staroslowanštin byst místo by, obdržíme

následující rozmanitost forem :

Jednotný. Dicojný. Množný.

1. bych bychowa, -chwa, -w bychomy, -ome, -om, -chme

2. bysi, skr. bys, by bysta, -st, skr. by byste

3. bysf, skr. by bysta, -st, skr. by bychu, skr. by.

Dokladw k ostatním složeným asm pomíjíme, ježto ohledem na formální strán-

ku asowání nic zwláštního do sebe nemají.

Pozn. W RK. a jiných památkách téhož století psáno napoád : sem, st, smt/, ste, sú, sa,

súci ald. bez j, kteréžto j w bhu XlVho století, nepochybn piinním písaíiw , opt do

písma se uwodí, akoli wyslowení stejné zstalo.

§. 81. Z roztídní asoslow nahoe podane'ho wyswitá, že drahná ástka slo-

wes našich z ohledu asowání na dw ply se dlí, w jedne'^ t. pítomne'm asu,

jiného, a w druhé, t. minulém asu a neuritém spsobu, jiného wzoru následujíc. Podlé

toho šestero onch tíd mezi šestero wzorw welmi nerown se dlí. To platí o

asoslowu inném ; nebo trpné u nás, zwláštní formy nemajíc anebo ji utratiwši, sklá-

dáním samostatného Jsem s trpným príestím se opisuje.

A. Wzor: BlJU.

K tomuto wzoiii náleží 1) asoslowa prwní tídy prwního druhu: piju., píti i

2) tetí tídy wterého druhu w pítomném asu: onmju; 3) páté tídy prwního

druhu druhého oddílu : woiaju., a wterého druhu : púšaju, w pítomném asu ; 4)

šesté tídy w pítomném asu: mifuju.
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A. ASY PROSTÉ.

Pítomný ukazowací.

Jd. biju

biješi

bijef

Dw. bijewa, -w
bijeta, -t

bijeta, -t

Mn. bijemy, -eme, -em

bijete

bijiíf.

Pítomný rozkazow.

Jd, -
bij

bij

Dw. bijwa, -w
bijta, -t

bijta, -t

Mn. bijmy, -me

bijte

bijte

Pítomný pechodník.

Jd. bija, z. bijiíci

Dw. bijúca, z. w. bijúci

Mn. bijúce.

Pít. trpné piesti.

Jd. bijem, a, o

Dw. bijema, ,
Mn. bijemi, y, a

Pítomný neuritý.

bíti

Supinum.

bil

Polominulý ukaž.

Jd. bijách, p. bijéch atd.

bijáše

bijáše

Dw. bijáchowa, -chwa, -w
bijásta, -st

bijásta, -sté

Mn. bijáchomy, -om, -chrne

bijáste

bijáchu

Minulý ukaž.

Jd. bich

bí

bi

Dw. bichowa, -chwa, -w
bista, -st

bista, -st

Mn. bichomy, -om, -chrne

biste

bichu

Minulé inné piestí.

Jd. bií, a, o

Dw. bifa, ,
Mn. bili, y, a

Minulý pechodník.

Jd. biw, z. biwši

Dw. biwša, z. w. biwši

Mn. biwše

Min. trpné piestí.

Jd. bit, a, o

Dw. bita, ,
Mn. biti, y, a

B. ASY SLOŽENÉ.

Budaucí opsaný.

Jd. budu bíti atd.

Budaucí podmínný.

Jd. bií, a, o budu atd.

Minulý opsaný.

Jd. bií, a, o jseríi atd.
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Dnwnomtntilý I.

Jd. bií, a, o bch aneb bjácb atd.

Dáirnominu/ý II.

Jd. byl, a, o jseiíi bif, a, o ald.

Min. spojow. a indaci.

Jd. bií, a, o bycb afd.

Dátrnomin. spoj. a iád.

Jd. byf, a, o bych bif, a, o atd.

B. Wzor: )IAZU.

K tomuto wzoru hledí slowesa 1) páté tídy prwního druhu prwniho oddíhi :

sypj"' *^n"í pi^jf'! 2) též tídy prwního druhu wterého oddílu : irofajn., a wterého

druhu : púšajit, w neuritém sptísobu a minulém asu ; 3) teli tídy tetího druhu

>v neuritém spiisobu a minulém asu : drtafi, driach; 4) šesté ti-ídy w neuritém

spusobu a minulém asu: mifoirati, milowach; 5) nkterá prwni tídy na -nw, -mw,

-du \\ pítomném asu : p/ífi, idmu., idu ; 6) uékterá též tídy w neuritém spusobu

a minulém asu : hcáti, wách.

A. ASY PROSTE.

PHtom. ukaž.

Jd. mazu

mažeši

mažeí

Dw. mažewa, -wé

mažeta, -t

mažeta, -t

Mn. mažemy, -eme, -em

mažete

mažiíC

PHtom. rozkaz.

Jd. —
maži

maži

Dw. mažwa, -w
mažta, -t

mažta, -t

BIn. mažemy, -me

mažete

mažete

Pitom, pechodník.

Jd. maža, i. mažúci

Dw. mažúca, z. w. mažúci

Mn. mazlíce.

Pít. trpné piestí.

Jd. mazem, a, o

Dw. mažema, ,
Mn. mažemi, y, a

Pitom, neuritý.

mazati

Supinum.

mazat

Polom. ukaž.

Jd. mazách (m. mazaach, -ajách)

mazáše

mazáše

Dw. mazáchowa, -chwa, -w
mazásta -st

mazásta, -st

Mn. mazáchomy, -om, -chme

mazáste

mazáchu

Minulý ukaž.

Jd. mazach

maza

maza
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Dw. mazachowa, -chwa, -w
mazasta, -sté

mazasta, -st

Mn. mazachomy, -om, -chrne

mazaste

mazacím

3Jin. inné píesti.

Jd. mazaf, a, o

Dw. mazaía, ,

Mn. mazali, y, a

Min. pechodník.

Jd. mazaw, ž. mazawši

Dw. mazawša, z. w. mazawši

Mn. mazawše

Min. trpné píesti.

Jd. mazán, -a, -o

Dw. mazána, -, -
Mn. mazáni, -y, -a

B. ASY SLOŽENÉ.

Budauci opsaný.

Jd. budu mazati atd.

Budauci podmínný.

Jd. mazaf, a, o budu atd.

Minulý opsaný.

Jd. mazal, a, o jsem atd.

Dáwnominulý I.

Jd. mazal, a, o bcli aneb bjách atd.

Dáwnominulý II.

Jd. byl, a, o jsem mazaf, a, o atd.

Min. spoj. a zad.

Jd. mazaf, a, o bych atd.

Dáwnomin. spoj. a zád.

Jd. byf, a, o bych mazaf, a, o atd.

-we

-t

-t

-me

C. Wzor: NESU.

Tímto wzorem se ídí casoslowa 1) prwé tídy wterého druhu: pasu, pásti;

2) druhé tídy nkterá w minulém asu, oáwr\iu']ice nu: protrzeck (od neuiiw. protrhu).

A. ASY PROSTÉ.

Pitom, ukaž.

Jd. nesu

neseši

neset

Dw. nesewa, -w
neseta, -t

neseta, -t

Mn. nesemy, -eme, -em

nesete

nesiíC

Pitom, rozkaz.

Jd. —
nesi

nesi

Dw. nesewa,

neseta,

neseta,

Mn. nesmy,

nesete

nesete

Pitom, pechodnik.

Jd. nesa, z. nesúci

Dw. nesúca, z. w. nesúci

Mn. nesúce

Pitom, trpné píesti.

Jd. nesom, a, o

Dw. nesoma, ,
Mn. nesomi, y, a
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nesli

IlSt

Prifom. tieurifý.

Supinum.

Polomili, ukaž.

Jd. usjáh, pi'. nesjetii atd.

nesjáše

nesjáše

Dir. nesjáchowa, -clnva, ->v

nesjásta, -st

nesjásla, -st

Mn. nesjáchomy, -oni, -chrne

nesjásle

nesj tichu

Minul. ukaž.

Jd. nesech

nese

nese

Dw. nesechowa, -chwa, ->vc

nesesta, -st

nesesta, -st

Mn. nesechomy, -om, -chnie

neseste

nesechu

lin. inné piHestí.

Jd. nesf, a, o

D. Wzor :

Pod tento wzor padají slowesa druhé'

ASY PROSTÉ.

Pitom, ukaž.

Jd. vinu

wineši

winef

Dw. winewa, -w
wineta, -t

wineta, -t

DtD. nesla, ,
Mn. nesli, y, a

Min. piechodník.

Jd. nes, i. nessi

Die. ncsša, i. w. nesši

Mn. nesše

Min. trpné píestt.

Jd. nesen, a, o

Dw. nesena, ,
Mn. neseni, y, a

B. ASY SLOŽENÉ.

Budauci opsaný.

Jd. budu nsti atd.

Budauci podmínný.

Jd. nesf, a, o budu atd.

Minulý opsaný,

Jd. nesí, a, o jsem atd.

Dáwnomin. I.

Jd. nesf, a, o bch aneb bejách atd.

Dáwnomin. II.

Jd. byf, a, o jsem nesf, a, o atd.

Min. spoj. a iúd.

Jd. nesf, a, o bych atd.

Dáwnomin. spoj. a zád.

Jd. byf, a, o bych nesf, a, o atd.

WINU.

t'ídy: tonu., tonútii

Mu. winemy, -eme, -em

winete

winú
Piitom. rozkaz.

Jd. -
wini

wini

Dw. winwa, -w
winta, -t

wineta, -t
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Mn. winniy, -me

wiute

winte

PHfom. pechodník.

Jd. >vina, z. winiíci

Vir. wiiiiíca, i: w. winúci

Mn. winiíce

Pít. trpné priestí.

Jd. wiiiom, a, o

Dw. Avinoma, ,
Mn. winomi, y, a

Pít. neuritý.

winúti

Supinum.

winut

Polomin. ukaž.

Jd. winjácli, pr. winjéch atd.

winjáše

winjáše

Dw. winjáchowa, -clnva, -w
winjásta, -st

winjásta, -st

Mn. winjácliomy, -om, -chrne

winjáste

winjáchii

Minulý ukaž.

Jd. winuch

winu

winu

Vw. winucliowa, -cliwa, -w
MÍmista, -st

winusla, -st

Mn. winiichoniy, -om, -chrne

winuste

winuchu

Min. inné píešti.

Jd. wiiiiií, a, o

Dw. wiiiuía, ,
Mn. winuli, y, a

Minulý pechodník.

Jd. winiiw, z. winuwši

Dw. winuwša, z. w. winuwši

Mn. winuwše

Min. trpné priestí.

Jd. winiit, a, o

DíD. winuta, ,
Mn. winuti, y, a

B. ASY SLOŽENÉ.

Budauci opsaný.

Jd. budu winiíti atd.

Budauci podmínný.

Jd. winuí, a, o budu atd.

Minulý opsaný.

Jd. winuf, a, o jsem atd.

Dáwnomin. I.

Jd. winuí, a, o bch aneh bjách atd.

Dáwnomin. II.

Jd. byí, a, o jsem winuf, a, o atd.

Min. spoj. a zád.

Jd. winuí, a, o bycli atd.

Dáwnomin. spoj. a zád.

Jd. byf, a, o bych winuí, a, o atd.

E. Wzor: ZKJU.

Dle tohoto wzoru se asují 1) Slowesa tielí tidy prwého druhu: kypju, kypti;

2) lež iMdy wlcrcho druhu w neuritém spusobu a minulem asu: onémeii, onméch;

3) též Iridy tetího druhu w pítomném asu: hojusje; 4) nkterá prwé Iídy w ne-

uritém spíjsobu a minulém asu : méti, mch, wéti, wéch.
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A. ASY PKOSTE. Dw . zréjííhowa, -chwa, -wé
Pitom, uka:,. zréjíisla, -sté

Jd. zjii zíéjásla, -sté

zisi Mn. zíéjáliomy, -om, -chrne

ziif zréjáste

Dir . zíÍNva, -we zréjiiclui

zríta, -té Minulý iikaz.

zrita^ -té Jd. zéch

iín. zrímy,

zíte

-me ze

ze
zrjáf, pr. zijéf Dw. zécliowa, -chwa, -w

Pitom, rozkaz. zésta, -sté

Jd. — «
zésta, -sté

zi Mn. zéchomy, -oin, -chrne

zi zéste

Dw. zriwa, -w zchu
Zlita, -té Min. inné píesti.

zrila, -t Jd. zí, a,

Mn. zimy, -me Dw. zía, é,

zíte Mn. zeli, y, a

znte Min. pechodník.

Pitom, pechodník. Jd. zw, z. zéwši

Jd. zja, z . zjéci Dw. zwša, z. w. zéwši
Dw. zrjéca, z. w. zjéci Mn. zéwše
Mn. zrjéce Min. trpné píesti.

Pít. trpné píesti. Jd. zen, a, o

Jd. zím, a, Dw. zena, ,
Dw. zima, , Mn. zeni, y, a

Mn. zrimi,

Pít. neuritý.

B. ASY SLOŽENÉ.

Budauci opsaný.

zrti

Supinum.

Jd. budu zéti atd.

Budauci podmínný.

zrct

Polom. ukaž.

Jd. zéí, a, budu atd.

Minulý opsaný.

Jd. zjách,

zjáše

p. zjéch, skr. zijéch atd. Jd. zí, a, jsem atd.

Dáwnomin. 1.

zrjáše Jd. zéf, a, béch aneb bjách atd.

9'-
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Dáwnomin. II.

Jd. byí, a, o jsem zif, a, o atd.

Min. spoj. a zM.

Jd. zel, a, o bych atd.

F. Wzor: TWOJU.

Dáwnomin. spoj. a žád.

Jd. byf, a, o bych zf, a, o atd.

Sem patí caslowa ctwrté tídy : prosju, prositi, súzju, súditi.

A. ASY PROSTÉ.

Pitom, ukaž.

Jd. twoiju

twoiíši

tworíE

DíD. twoíwa, -w
l\^ oíta, -t

twoíta, -t

Mn. twoímy, -me

Iwoíte

twojáf, p. twojéE

Pitom, rozkaz.

Jd. -
twoi

twoi

Dw. tAvoíwa, -w
twoíta, -t

twoíta, -t

Mn. twoímy, -me

twoíte

twoíte

Pitom, pechodnik.

Jd. twoja, z. twojéci

I)w. Iwoijéca, z. w. twojéci

Mn. twojece

Pit. trprié píesti.

Jd. twoim, a, o

Dw. twoíma, ,
Mn. Iwoímí, y, a

Pitom, neuritý.

twoíti

Supinum.

twoit

Polom. ukaž.

Jd. twojách, p. tworjéch atd.

twojáše

twojáše

Dw. twojáchowa, -chwa, -w
twojásta, -st

twojásta, -st

Mn. twojáchomy, -om, -chrne

twojáste

Iwojáchu

Minulý ukazowací.

Jd. twoich

twoi

twoi

Dw. twoíchowa, -chwa, -w
twoísta, -st

twoísta, -st

Mn. twoíchomy, -om, -chme

twoíste

twoichu

Min. inné píesti.

Jd. twoií, a, o

Dw. twoíía, ,

Mn. twoíli, y, a
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Minulý pec/iodnik. Budaucí podmínný.

Jd. Iworiw, 6. Iwoíínaší Jd. twoiif, a, o budu atd.

Dw. l>von>vša, i. ff. twoiwši Minulý opsaný.

BIn. Iworiwše Jd. twoiif, a, o jsem atd.

Blin. trpné piiesti. Dúwnomin. 1.

Jd. Iworen, a, o Jd. twoi-il, a, o bech aneb bejúcb ald.

Dtr. IwoitMin, e. Dáitnomin. II.

iV/í. tworeni, y, a Jd. byf, a, o jsem twoiif, a, o atd.

B. ASY SLOZEXE.
Min. spoj. a zad.

Jd. twoiif, a o bych|^ atd.

Budaucí opsaný. Dáwnomin. spoj. a zád.

Jd. budu tworiti atd. Jd. byl, a, o bycb twoiif, a, o ald.

§. 82. O pehlasowáni širších samohliísek w uAsí, o skracowání a o nerozdíl-

ném užíwáni dwojných koncowck ira i w, sta i s/e, ta i té we wšech tech

pohlawíeh platí zde, co již na zaátku §. 80 pipomenuto.

A. asy prosté.

Pritomn. a bud. ukaž. Jd. 2 os. -si jen w nejstarších památkách : Aj, Wítawo,

e miitíši wodu. LS. ty mi m>ješi noze. neumyješi. míwíši. tjéžeši. neimáši. dši.

nedéši. Ew. emu krew piješi. kdaž potetí chceši. RK. ty smle stojéši. PWyš. W RK.,

wyjma piješi a chceši^ wždy jen -s; ty pješ, chceš wrci. W 3 os. jd. i mn. -
nad míru ídko: sje samo ostanef. Ew. (tamže: ide, ece, pinese atd.) newnidcE bóh.

ŽW. Pozdji tato koncowka s drazným f se mate a w nm zaniká. — Dw. 1 os.

nalit sražajew stran ob. RK. daw ludem dosti smchu. Mast. toho srden želew.

Alx. sama (dwa sudci) wydawf swdectwjé. Pr. 2 a 3 os. jaže wadita sje. rozdlíta

sje. smrita sje. LS. oi jeho w chudého zíta. zrdlnici jeho tje'žeta synów fowích.

ŽW. wyndetaf oliw z njeho, t wzendeta do nebeske'ho msta, t to msto oswtita.

Dal. oí wzhle'data. ruce wzdobýwata. Št.— Mu. 1 os. -mi/ : w sje wímy. chcemyJesus

widti. nynjé wmy. Ew. wzdámy li sje. podámy si ruce. zamímy. rozpálímy. spá-

chámy. RK. neotstupujemy. potupímy. ŽG. wzpwámy moci twé. ZK. -enie i -em

stidaw: po twm sfow pójdem, pohynem li. RK. zpowdati sje budem tob, a

wzoweme jmje twé, zwstowati budeme diwy twé. ŽK. Pauhé -wí, jako we staroslo-

wanském: což widím od msjéce, že juž nám nepeje swtfa. Alx. wzpowdám sje

(conntebimur). ŽW. W 3 os. wzoru E a F místo pwodního § . a nejen já, nýbrž

i jé : ženy ruby slrojá. LS. stojá hory. wisjá mei. na most wrazjá. RK. Naproti

lomu: sowy neboje sje. otwojé sje wrata. ti žafostiwo prosjé. RK. — Slowesa na

-aju nad míru asn podrobena skrácení. te se sice dwakrát w RK. neže sje po-
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znaje, pozdwihaje sje mlifa ; ale taiirže jindy wždy : Másá, wzdychá, woíá atd. a již

w Ew. jen schowá místo schowaje (jako prdá m. prédasE aneb prdaje).

Pit. rozkaz. Jd.- i trwá dosti dlauho : otce, spasi mje. nerodi báti sje. osfawi

swoje inije. tježi sje. Ew. nadli bóh. MY. zeni na Zbyho. otwoi íowcu. pojdi.

Avedi. mfiiwi. RK. sudi. ustawi. wyprosti. proswti. usfyši. obrati, roztrati. ŽW, Ale i

skracowániwelmi asné: sebe gfasy. LS. wsta. wysíyš. wstup". shfa. pokro. RK.— Dw.

Ijehnw oba za jednako. Mast. mwa (ni. mjwa) tento míýn spoíu. Pass. oi twoji uzita

rownosf. ŽW. Skrácen : PojJw prde-. Alx. pustw hnw na stranu. Mast. pomrata sje

oi jich. ŽKap.

—

Mn. zfámajmy. otwrzmy. radujmysje. padnmy. ŽW. pijmmy. pdejdm.

ŽG. Skrácen : biimy. RK. píamy. wzwyšiny. modlme sje. ŽW. Write u swtlo.

dowrite (confidite). chodte (ambulate). Ew. Skrácen: Wolte sob muža, sudle sami

prawdu. LS. neroJte. wzmužte sje. netužte, pohowte. nezjate sje. swedte. neste, tecte.

RK. W uwedeném z Ew. chodte znamenati pehlásku m. chodíte ,• nebo rozkazowací

má wždy samohlásku pítomného, tedy u wzoru E a F 2, u jiných . — Rozk. zwláštní

formy jsau : wiž, wž, jež atd. jako dodnes : oi twoji wizta. ŽKap.

Pitom, pechod. W 1 os. u samostatného slowesa a wzoru C i D na -a; jsa,

nesa, wina.^ u wzoru A, B, E a F na -Ja, pozdji -je (po c, s, z jen é^, a to místo e

(.^): hija., mam., zja, twoja., pehlasowan bije.^ maze., ^^i^? twoje. Místo a we

staroslowanštiu -?/, ehož památka w eštin: a wstany (surgens) ot weee. CE.

(„zalkny sje duchem", tamže, pochybno). Pechodníky: mazci, oa, písa atd. jsau sice

formáln prawidelné, než u tchto slowes užíwanjší w jd. mž. mazaje atd. od prodlau-

ženého mazaju dle piju. 1) Otwece ima reka. wda Jesus. král twój ide sedá. Ew.

2) ja: mšky imaja (habens). stoja i sgrwaja sje (stans et calefaciens se). Ew. Potom

s pehláskau w e. Doklady w §. 56. ZdeE znamenáme, že místo wýchodu slowesm

wzoru A, B, E a F pístojného ili je nacházíme w ženském pohlawí a w dwojném i

množném potu, jakož i .w odwozených pídawných, wýchod slowesm wzoru C a D

píslušný ili ju, u, a že wracowací sje asto se wypauští. Píklady : 1) sfyšachu

jej injúc. Ew. Sasóm plnjúcím. oklujúce ny. sražúce Tateré stedem w ady. búiícú

eku. búiícé nebe (ale: biíécjé kiády). RK. wymíuwjúce (narrantes). nenáwidúcí

(na jiném míst: nenáwidjécí). ŽG. bydljúcích. injúcím. orlice lecúci rozpíná kídla

swá. protiwjúcí. nesíyšjúcí. ŽK. ke honící Mojžešów. Pass. newících, ale diwiících.

CE. jednií bya nespjúci. EZ. diwy sem wid diwúcjé. ŽSO, A tak i jinde peasto.

2) milosrdjé bojícím jeho. E. co jest' piprawií hospodin bojícím sebe. Pass. miío-

stiwejí jesE hospodin bojiícím jeho. diíš zpowdajúcích tob. ŽK. mezi blúcím lilijím

a mezi rwenií róží. ŽSO. A tak i w jiných památkách dosti asto; nkdy i w pe-

chodniku minulého asu, n. p. jakožto mocný opiw (crapulatus) ot wína. ŽK. (ale

ZW. opiw sje). Co se prwní úchylky dotyce, známaE jsau obecní: widauci^ hoiaucí,
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i \v slaroslowansline se nacházející, a jicli odwozowání od iieu/íwaných torem

:

iridn, horu (sro>v. ii. pr. cdu w MV. mislo cczu ald.) ,• než, wšecli od lakowýclilo

forem predce od^vozowali nelze, z>vlásle proto, že sauliláska ncjwíc mékkú ziistáwá
;

proež za to mám, že zde pehláska aiieho zámna jest nosowek e a </, jakauž i

w pozdjší bulharštin a i)oIšlin spatujeme. Druhá uidiýlka bez pocliyby powstala tuze

piisným napodobením latiny od |)uwodcuw mezirádkowých piekladiivv , a proto se

>v ieí.tín neujala, aniž jí w puwodních eských plodech nacházíme. — W nkterých

rpp. ze XlViio stol. slowesa ctwrté formy pijímají w pít. pi-ech. a w prídawných ne-

jírawidelnau wstawku je, ji: rušeje, prítulejíc, bydlijíce, prosíjicím atd. n, pr. dá dobré

prosijicím sebe. EM. od tebe má wyníli wscmohiící král, jakžto z otpociwadla swého

a jakžto knjéže z králowé sní, celosti tweho swate'ho dwojstwé nerušeje. prítulejíc

je ciowáše. swlitedlnice horejícje'. Z.IK.

Pif. trpné piestí. Toto w eštin nad míru asné wyhynulo. te se ješt :

bjéše znám papež. E>v. hích mój znám sem sob uinil. ZK. do nedozírama daleka.

RK. Wšudy skrácen m. znajem , nedozírajema. Jiní ostatkowé toho piestí jsau

w i)rídawných : >vdom-ý (od wd), wídom-ý (od wídii ; od wizu jest widim),

pitom-ý (od pitu: od pitaju jest pitajem), íakom-ý (od fáku; od íákaju jest lákajem),

zejmý (od neuž. zrju ; od zju jest zrim).

neuritý spsob. Samohláska -i jen nkdy we werši se potlauje; nechwalno

nám iskatí prawdu (ti ískaE). LS. Skracowání prawidelné : báti sje, m. b(oj)atí sje,

wátí, wjti, m. w(j)ati atd. Nerodí báti sje. Ew. nepáteli wje'li budem rohem. ŽK.

Supinum. Jeho znaky jsau: 1) twrdá sauliláska po od^vrženi koncowky -i: fowit.

2) U jednoslabiných skrácení samohlásky kmene : spát. Užíwá se po slowesech hnulí

znamenajících jak samostatn, tak i s Gen. pedmtu : tamo k wrchu pobebat mrch i dat

pokrm bohowóm, i tamo bohóm spásám dat mnostwjé obtí a jim híásat miíých síow.

je sje lowit. wyhubit wsjc králewo. RK. pres moe piúf hledat swé panjé. bojowat

wšef. kralowat wstúpií. Pass. wynide krátit chwíle. EZ. jdu uíowit ryb. posíaí jsem

>vy žat. pijde žena naje'rat "wody. pijíde widt hrobu. CE. pišei rušit starého práwa.

aby šli odtad kázat a míuwit. nepišel sem pozwat prawedlných ale hšných. šli

kupowat. ŽJK. pišel súdit zemje. ŽK.

Polomin. ukaž. Tento w eštin dáwno zašlý, w srbštin obojí^ jižni i lužické,

ješt kwetaucí, Avýznamem latinskému Imperfectum se rownající as twoí se pistawe-

ním zakonení, od optowacích wzale'ho, -júcli ke kmenu místo -cA, -ech, -uch minu-

lého asu: pi-jách rn. pi-ch., nes-jách m. nes-ech, win-jách^m. win-uch^ two-jách m.

two-ich. Mající w minulém asu -ech píslawují koncowku -jách po : míé-jách,

zé-jách, kyp-jách, umé-jách. Slowesa na -ati tetí a páté tídy a na -owati šesté

tídy prawideln koncowky -jách nepijímají, nýbrž jen a prodlužují : maz-ách, slyš-
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ách, or-áchj pis-ách, jím-ách, konjéw-ách, miíotc-ách, cfow-ách ; mimoádn wšak

nacházíme i slowesa pate tídy prwního druhu druhého oddílu na -aju^ -ati s -jách:

icofa-jách, eka-jách^ pita-jách. Optowací asoslova, powahau swau, jakožto trwalé

pQsoheuí znamenající, kratší formy ili prost minule'ho asu naskrze schopna nejsau :

icznúšúch, pouúcách, napájách, wyháiijách. Polomínulý cas, jejž Dobrowský Praeteri-

tum iterativum a conlinuativum jmenowal, blíží se sice jak koncowkau swau tak i

wýznamem, na trwání innosti wisícím , k form slowes optowacích ; a wšak nic-

mén od tchto tím se podstatn liší, že kmenowé samohlásky nikdy neprodlužuje ; n.

p. polom, kro-jách, id-jách, chod-jách, nes-jách, nos-jách, optow% krá-jách, cház-

júch, náš-ách. Pehlasowáním a skracowáním powstalo a sice dosti asn z pwodní

formy -jách, -jách, -jáše^ -jáše na prwníni stupni -jéch, jéše, na druhém -jích,

-jíše : mfuwjéch, umjéc/i^ m. mfuwjách^ umjách, míuwjése , umjéše m. míuwjáse^

nmjáse ; naposledy miuwUe^ umíše, bíse^ chodíše atd. Po a naopak wymizelo pe-

hlasowané jé: znách^ znáse m. znajéch, ^wa/ese. Píklady : a) s puwodním já: jáz wsegdy

uách w synagoze. Ew. za tje lúta rozwíajáše biírja. LS. mšky imaja nosáše. Ew. pustjáše

me i ohe. RK. jeliže mnozi pro chodjáchu. Ew. b) Spehláskau w -jé: Jd. 1 os.

oslavili, juže imjéch. ježe rjéch jáz. Ew. když míuwjéch jim. welmi rewjéch (rugie-

bam) ot wzdychánjé srdce mého. jako hluchý nesíyšjéch (non audiebam). ekajéch

jeho. ZK. ale jáz wzwlejéch (induebar) žinici. pokojéch (humiliabam) dušu mií. ru-

jéch (rugiebam) ot stonánjé srdce mého. metjéch (scopabam) duch mój. popeí jako

chleb jedjéch a pitjé mé s píáem mšéch. widch (vidi) pstupujúcjé i wjednjéch

(tabescebam.) ZW. já chowajéch tch we jménu twém. odpoinjéch. Pass. 2 os. a
widjéše (videbas) zíodje, bžéše (currebas) s ním. sedje proti bratru twému míu-

wjéše (loquebaris). jenž se mnu spoíu dobré pijimáše (capiebas) krmje. ŽK. s cizo-

íožci dí twój kiadjéše (ponebas). jenž se mnií síadké jedjéše (capiebas) krmje. bože,

když wychodjéše (egredereris) ped ludmi twými, když jdjéše (pertransires) mimo

piíšu. ZW. 3 os. piletjéše družná wíastowica. LS. taká znamenjá injéše. Ew. mrch

tu ležjéše. sedjéše knjež. kypjéše krew z Wíasíawa. srst' sje lesknjéše. obih mezi

ludeih ktwjéše. RK. rostjéše miíos. PWác. jehožto neznajéše. ŽK. tak sje stanjéše. nei-

jéše. u powtí ostanjéše. Pass. tisknjéše. wíadnjéše. ŽJK. zaniknjéše. ŽSO. kwitnjéše.

Hod. Dw. a když (dw žen) pospolu sedjésta, rozliná síowa míuwjésta. Des. Káz.

kakoti honjéše jeden tisiíc a dwa piízjésta desjcE tisíców (od opt. piízaju). ZW. Mn.

1 os. wýpowdi twoje rozmysijéchom. LS. zpomenjéchom. ŽG. 3. os. diwjéchu sje

kráse také. RK. chowajéchu (custodiebant) swdectwjé jeho. ŽK. iajéchu jemu. CE.

swalý powod j)jéchu. Pass. již (qui) pjéchu (m. pijéchu) wíno. ŽK. pohebechu (sepe-

liverunt) ji.^ kdežto starosty hcbjéchu (sepeliebant). ŽSO. dotknjéchu. EM. c) S pehlá-

skau w jí : pwalíšc sje. zalcmníšc sje. pokroiše. blížíše sje. wrátíše sje. swicezíše.
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bliriše. RK. W pozdjších pamntkúch >velini zhusla. d) Casoslowa na -ati^ -owati. Jd.

kako bliiiijeho, tak olílubowách (coiuplaceham). jakožto kwíliící, lak sje pokoljévvácli

(humiliabar). ŽW. jeli inirowúše swoje. Jesus wofáse. posíáše. sláše. slušásc. Ew.

rwáše na hrad Kriiwoj. ze zrakií jarota píáše. wsjc sje hnáše. po ls skákáše.

s hoíubceni spáwáše. paTowáše. dáwáše. sypáše. meškáše. chodíwáše. RK. usíyšáwáše.

ŽK. Mn. sgrwáchu sje (calefaciebanl). scházáchu sje. niifowáchu slawu. Ew. mino-

wáchu, ŽK. NejiraNvidelne jest : hrnuše sje za njeríi osni wíádyk \v RK. (sir. 4), aniž

zde slo>voklad dopausli bráti to za množné okoneení -še místo -c//?, kteréžto poslední

na jiných místech se cte: hrnuchii sje woji. W srbském náeí má owšem polom,

íras w 3 os. mn. p. -c/iu^ minnlý -še,* toto dwoje okoneení i we staroslowanském,

ac méné prísno oddlené, nacházíme.

Min. as. Twoení z toho, co o tídách slowes (§. 78.) pedesláno, zejm
wyswitá. Dokladmv množiti zbylecno, neboC jich wšecky naše staré památky až do

konce XIYho století plny. Jd. wzkocich na konjécek. kamének nenadjidech. pižcch

dwce k srdcu. RK. poie knježna. >vsla Radowan. sede na okénce, wslanu Chrudos.

LS. Dw. uzchowa. uzchwa. pofapichwa. Pass. sebrast gíasy dvv. sbjerast je u

osudjé. dast je prowofati. LS. takto stasta ob stran, srazist tu ob stran. RK.

prtrpchom wedro. RK. kdyžto rozpomínachme Sión. ZK. síyšeste poganjenje moje

(prehl. m. síyšasle). LS. pochwálichu prawdu. prinesechu otci naši. wstachu kmetjé.

LS. wzskocichu hfuci. soptichu krutosE. RK. — Wýznak eštiny jest w tomto asu u

>vzoru C. NESU samohláska e místo o ; te se wšak rekosta místo reesta w Ew.

sw. Jana : Andrej i Pilipp rekosta Jesusu.

Min. piechodník. Doklady wiz §. 58, kdež o jeho skloowání jednáno. Od

tmu (jmu) jest jem : ujem draka hada dáwného. Zj. snemše sje. ZG. pojem swé uen-

níky. ujem ji za ruku. tu ruchu wzemši. otpušenjé wzem. božjé tío píjem. Pass.

dljátko s oltáe snjemši. ŽJK. Ot nu, pnu, znu, tnu iest en^pen., zen., ten: napenše.

ZK. spn ruce poe pti. diwnýríi inem poenši. Pass. pocen sje šoedr i udaten. EZ.

jemu sje, spn ruce, pomodliw. poenši pse. poemši (m místo n), pirozené asy

schodiwši, porodila. ŽJK. pocen nábožen býti. St. Na konci doby: jaw, poaw atd.

— U slowes druhé tídy w XIV století zaato piwšowati w : jakž etw o tom

rozumem, nawrhw. ottrhwše. Št. (a wšak týž: mohše). Této neaustrojnosti již blahozwuk

následowali zbrauje.

Blin. trp. piícestí. Nkdy oboje zakonení, n i t. U slowes prwní tídy, wzoru

A, wstaroslowanštin -en : bijen, w eštin - : bit. Od mrw, tru atd. mrt, trt: netrté

cesty. E. Od sju skrácené sen. m.sje/i ; nowosné plmje. Pass. U wzoru F pwodn
-jen, než j po retních a jiných se asn wylratilo: twá wra tje jest' spasjena uinila.

CE. (od spasiti ^ od spasli jest spasena.). Pozoru hodno, že místo u zhusta psáwáuo
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m : rozwadjema bratry. LS. Wnesíaw srazem šípem, napínjema hora. RK. ucinjem sem.

neposkwrnjem budu. pamatem. posfušem. ZK. stáše pomámem. Pass. íowkem úinem. Št.

B. asy složené.

Bud. podmínný. We staroslowanštin, dle jihoslowanských rukopisiiw, u Nestora

a w jiných staroruských památkách nad míru ídký, w polštin panující, u nás poskro-

wnii uží>vaný : a umrefo bude. Ew. obrátií sje bude (conversus fuerit) hšný. HG.

a zapomanuí budu tebe. ZG. chwáliti tje budem w cliwál twéj. když wzešli budií

hršní a zjewili sje budií. ŽKap. kolik krát koli shršií bude bratr mój. a umel

bude, ožiwe. uposíúcháli tebe, získal budeš bratra twelio. E. a zapomanuí budu

tebe. a moji nebudu ustali. ZW. pakli budeš pohnal z jiné hospody, ten bude ztratil

bez písahy, tehda bude škodu obdržal. KPR. budeli swtske' dobré milowal. ktož bude

nakládal na takú marnosf. té milosti nebudu wzal na prázno. Št. a tak budelit sje co

w uše zarodilo, železem to otejmeš. Rp. Salic.

Minulý opsaný. Dwojný poet dlauho chránn: pdbehl sta bdnjé oi moji.

srdce mé a tlo mé weselil sta sje. kolen moji omdlele sta. ruce twoji uinil

sta mje a stwoil sta mje. ZK.

Dáwnomin. I. S bécli i bjách^ jež po pehlášení a skrácení posledního tžko

rozeznati , leda w 2 a 3 osob jd. potu : druhé bch zlé naše ekl. jakož bch

rozložil. Št. kdyžto tje bch porodila. Hod. nepišel bjéše. Ew. ký bjéše pohýbal.

RK. neb sje welmi obrostil bjéše. umyslil bjéše. Pass. když šes dní b minulo. Alx.

kehdy bsta dorostla. RK. taký bchu kik stwoili. Alx. bchu w chrám widli. ŽJK.

Minulého spojowacího a žádacího nkteré píklady již u samostatného slowesa

podány; tch i jiných množiti zbyteno.

§. 83. Wzory nahoe uwedené a píklady stwrzené i wyswtlené stawí nám

ped oi asowání ádné, prawidelné
;
jsauf wšak w staroeských slowesech i nkteré

neprawidelnosti. Tyto powstáwají 1) bu ze staršího spsobu casowáni, n. ]}. zwsti m.

zwédti, dada m. daje; 2) bu z užíwání rozliných kmenowých forem téhož asoslowa,

n. p. chce od chcu a chtjá od chtjUý 3) bu ze zahaleného skládání, n. p. žcw,

jíti ; 4) bu ze skracowání asowých forem ádného asowání, n. p. idú m. idechú.

1) Archaického ili staršího asowání, podobného eckému a sanskritskému na

-m: didoj(u, daámi, zachowaly se we staroslowanštin welmi skrowné ostatky, totiž

mimo samostatné jesrh., jen we slowech wrh, datfi, jrh, kteréž w eštin ješt nadto

ztenely a zmizely. We wšech tech wysuto kmenowé d w 1 a 2 os. jd. a 1 os. mn.

poctu, proež je w prwotní auplnosti wystawíme.

Jd. dafdjrh w(d)m j(d)m, si. si. ja(d)ih

da((ljsi w(d)si j(d)si

dast ws jsE
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Dir. diulewa >>t'dwa jédewa

dasla "wsla jesta

dasta westa jésta

Mn. da(d)my we(d)niy j(d)niy

daste "Nvsle jesle

dadjáf >vdját jédjá.
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Není pochyby, že tato slowa i we slaroí-ešliné tak byla užíwána , akoli n-
kterých forem, jmenowile d>v. p. a 2 os. nin. poctu, dokladuw iiesláwá.

Od dam ostatní asy jsau dílem neprawidelné : dada^ dadjách, dadech^ dílem

prawidelné: dach^ daw^ daf, dán. 0[)etowací daju, dajafi^ skrácene dáti, jest docela

prawídelné. Píklady archaických forem : Pít. dasC jim žiwot wécen. Ew. dadjé (da-

bunl) hías. wzdadje'. poddadje'. ŽK. prodadje' jeho. E. Prech. dada za nju kóii. HK.

prodadiíc. Pass. Poloniin. nedadješe. (JE. prodadješe. ŽSO. pákiuíti mu nedadjesla. tak

sje na béh oldadjechu. Dal. co jí dadjechu. chudým rozdadjéchu. ŽSO. Min. sám mn
rápowJ dade (ddil)- wsje dade (ddit) jemu otec. jenže swt dade (dederat) Judóm.

emu ta mast neprodade sje. jenže bjese jej predade (neprawideln, lat. erat traditurus).

Ew. Naproti : dach je pojesli. dach jej penjež tri sta šilinków. ŽSO.

Sloweso fféw, jehož neuritý spsobícs/ (m. wdsti) w RK.jažchci zwsti, rozkaz,

icéi, tworí ostatní asy od wdti: wdch, wdl, wdw , wdén. Skrácený minulý

wédé, zicdfpowd, te'ž w 1 os. s wýznamem pítomného asu, jakž již nejen w ietin

oidc(y ale i w sanskritu wéda, a w gotštin vait: i wd • (scio), ježe zápowd jeho

žiwot wen jeslí. Ew. jáz to dobr wd. Dal. nebo wd. ŽK. já tob powd
tajnost. Zj. Archaické': Pít. nynjé wmy, ježe wsi wsje. ty newsi nynje', wzwsi

že polom. Ew. wy sje modlíte, jehož newste, my sje modlíme, komuž wmy. ale

wy newste. CE. jakožto dobe wste. Epist. Euseb. k Damas. aj wdjá oni. Ew.

Pech. wda Jesus. Judas Simonów wda. Ew.

Od jrh (st. si. jarfi m. jadríí) zbýwá archaické jéi., jeda., jedjách., jedech., skrá-

cene jch, jsti (m. jdsti), n. p. Pít. jte chleb. ŽK. Pech. rozdlí jdúcím chleby.

ŽE. zwuk jdiícjého (epulantis). ŽK. Polom, s tm nejedch. ŽK. jenž jdjéše chleby mé.

ŽW. bíý chleb jdjéše. Mast. maso a ryby jdjéchu. Dal. obti jdjéchu i pijéchu wíno.

ŽW. Skrácene : i sjchu (kobylky a chrústi) wešcek pfod zemje jich. ŽK. dáwati jim

jeslí. RK.

2) Sloweso imarfi s archaickau 1 os. asuje se w pítomném, jakoby w 1 os.

mlo imaju., t. dle »fZoru A. PIJU. Ostatní asy twoí se dílem od imaju, n. p. pech.

itnaja: mšky imaja. Ew., dílem od iméti: imejách, imch, imt, imw, imn, (iménjé).

Pít. bran imá soplali. RK. Polom, ten imjéše dce. sílu imjéchu (skr. m. imjáše,

imjáchuj. RK. na lidi, jižto jmjéchu znamenjé. Zj. Min. wsjak im wru. RK.
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Podobné peskakowání od jedné formy ili tídy ke druhé pozorujeme we slowe-

sech ckocu, chotju (skr. c/ícw, chtju) i chtju^ inu i znju, Ihu i /á/w, mru i mju^
tru i trju atd. Prwnílio z tchto wyskýtají se jednotliwé asy a) od chocu, dle MAŽU,

Pi-it. kázanjií jeho wzchoce mnoho, cest jeho wzchoce (volet). ŽW. b) od chotju,

dle BIJU, Pít. mn. 3 os. skrácen chtjú : chtjú stepati, potlaiti chtjií. kto sje chtjií

bíti. RK. Pech. chtja, Rozkaz, chtéj. Ostatní dle ZJU: dítti^ chtch, chtf, chtw,

chtn: n. p. Min. potom sje jemu wzchot jsti. EBI. wzchot sje jemu OAVoce. EZ.

c) od chtju, dle ZJU, Pít. mn. 3 os. chfjá^ s pehl, chtjé : kto chtjé prAví, wteí. RK.

jižto chtjé mému zlému. ŽK. Pech. chtja. Ze chtjú^ chtja, powstaly naše nynjší

formy chtjí, chtje, a ze chtjá, chtja, nynjší chtí, cht. Jiné píklady jsau: žnju,

znti w ŽJK. Ižju u Štít. ústa kteráž lží. když lidé djí Ižíc atd. Tyto a podobné

pechody zwlášt w lužické srbštin bžné jsau, od nichž skracowání
,

jako: jáz

zabju a jáz žiwa uinju, zabje je ruka má. ŽK. (m. zabiju , zabije) oddliti dlužno.

Sloweso i'^eku wyskýtá se w kratší form ju, polomin. jách, min. ch. O jiných,

ježto w nkterých asech do rozliných tíd zasahují, iako cdu m. czjuMY., zrjem

(od neuž. zju; od zju jest ziin), wida, widúci, wii, horúcí atd. již nahoe

místy podoteno.

3) Sloweso idu a jeho odnože jedu jest složené z kmene i-ti a zastaralého du,

stejnokoenného se sanskr. dá, angl. do, nm. thue, a naším dle jiné obdoby twoeným

dj, jenž ješt i w nkolika jiných asoslowech wzí, t. w bu-du (ich thue sein),

Avst. slw. odzdu (odji), nadzdu sja (nadji se), zadzdu (zadji, obemením) , a

snad i w zizdu (zdím). Pomním , že sem w staroeské bratrské knize| etl oddi

se, naddí se, než dokladiiw ped rukama nemám. Jdu twoí min. pech. a inné

i trpné píeslí od neužíwané formy sedu (sskr. sad = jíti, ec. 68óg, es. chodím)

sed, sei' (m. šedf), set (w písti, záští atd.) A wšak od jedu nachází se trp. pí-

estí jen: by na íow jeno. EZ.

4) Mimo wd nacházejí se we staroslowanštin dosti hojní píkladowé sm-
lého skracowání min. asu, zwlášt u slowes hnutí znamenajících, n. p. idu, jedu,

begu, pádu, wrgu, dwigu, stigu, nesu, teku atd. a sice dwojího spsobu, z nichž

jednoho i we staré eštin pamti hodné ostatky se zachowaly. Wzor jeho jesti

:

Plný. Skrácený.

Jd. 1. idoch Jd. 1. id

Mn. 1. idochom Mn. 1. idom, idem

3. idochu an. idoše 3. idu, wlastn ida (nos. ;rO

Dwojného potu píkladuw nestáwá ; mn, potu 2 os. idete m. idoste nad míru ídká.

Podobn we staroeštin: ,/rf. pdjid (praeveni). ŽG. (Ž. 1 18, 147). pdjid (praeveni)

w us zra-fý i wolach. ZVV. i ckf sem, nynjé popad (coepi) -, toto promnjenjé prawice
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wrchnjeho. ŽK.(Ž. T7, 11.) Mn. když ho falešného seznachoni, pry ot njeho jidom. pry sje

wzdwihše, ncwed poc, k moi jidom. Pass. (íasleji). když wjidom w klášler. kllyž jidom

ol s>v. Apollonie, a již na piíši bechom, najidom sled na pcsku ješera jednoho úritného.

wsedše na Munecky i jidom lam i pojidom dále. ZSO. Kejhusteji w 3 osob : i prijidií

(venerunl) i nalezu (invenerunl). jidii (venerunl) cestu jednoho dne i hledáchn. tehdy

oni jidii (abiernnl). nsTysewše to ueeníci padli (cecidernnl) na swií twá a báchu sje

welmi. tehdy wzdwilui (sustulerunt) Židowé kamcnjé. oljidií za sje (abierunt relrorsum)

i padnului na zemi. hubu pfnú oela poskytli (oblulerunl) lístom jeho i užasií sje

(obstupuerunl). uziéwse oni hwézdu uradowáchu sje radostí welikii líritne a wšedše

>v dóm nalezli (invenerunt) dtje s Marijí jeho malkii , a padše nici poklonichu sje

jemu. CE. jakž ju brzo rozwázachu, tak ji inhed nalezu, wesken lid proti nim wynidú

. . . kíži sje stwje'chu . . . korííhwi trepetáchu. nalezu jednu sa ... do hospody wnidií.

a když juž w onen hrad wnidií. Pass. poruiwše se starci i jidú (abierunt) do msta,

pišedše k Pafnucemu nalezu (invenerunt) jeho na zemi ležíce, když sje wrátichu . . .

wykopána jej nalezu (invenerunt). tjé braljé bechom . . . ježto jdjéchom ... a daleko

ot kláštera wyjidií (occurrerunt) proti nám . . . wybhií (occurrerunt) ta bratíce, pa-

diíchowé to uzewše . . . ostawše wseho zlého uteku sje do klášterów i poechu sje

káti. ŽSO. a když juž w onen hrad wnidií, dwky na nje tu wynidú. i nalezu jednu

radu. pibhlí, wzbhií. Dal. tr mezí dcjétma stanów padií (ceciderunt) ped beránkem,

z dýmu té pekelné propasti wynidú (exierunt) kobylky. Zj. Této 3 os. mn. poetu

w starých spisech hojnost ; než pro stejný zwuk s pítomným asem pozornosti

uchází, akoli jak smyslem, tak i tím dosti se liší, že nikdy n nemá: poskytú, nalezu, wzdwi-

hú, užasú sje, píbh atd. nikoli poskytnu, naleznu, wzdwihnú, užasnu sje, pibhnu atd.

Druhelio, ješt smlejšího spsobu skracowání, w nmž se kmenowá sauhláska

potlauje a samohláska dwojhlasuje, n. p. priwše m. priwedose, w eštin sledw

není (bessta m. besedesta w Alx. dle rp. sw. Wíta jest podezelé), jakož ani oby-

ejného we staroslowanštin skracowání pechodníka : rozd, foml\ twor* atd. m. rodiw,

iomiw, ttDoriw atd. ili esky roé, iorh, two atd. slediiw w eštin nenacházíme,

w>'jma pídawné píchoz^ wýchoz a wchoz, st. slw. prichozd, izchoz, wchož^

místo prichodiw, vychodiw, icchodiw ; n. p. jako kwt wýchoz sa i seten býwá

(egreditur et conteritur). ottad píchoz jesE súdití žiwých i mrtwých (venturus esl).

sudce witedlen si býti píchoz (crederis esse venturus). ŽR. wdow^u i píchozu. ŽG.

ZW. ktož wchoz býwá w to drahé swlTo. Št. Ale swtfopfoza a jiná podobná

tworena jsau neprc^tedn od kmene pfod s -ja,

Puzn. 1. Zdwojené da-dí, da-da^ od složeného nadcdí se (m. nadjí se) dobe oddliti

dlužno: we zdwojovvání (reduplicalio)se wždy týž kmen optuje,bu celý, n. p. niar-mor,pur-pura,

({uis-quis, du-duni, to-tus, bud skrácený a pejinaciiý, n. p. ino-mordi, cu-curri atd. složeného

(na)-dé-dí se druhá ástka dju . du i kjiným kmenm se prislawiijc; i-du, bu-du. Zdwojo-
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wacího asowání píklad zstal nám owsem jen w slowese dadi; než nkdejšího twoení slow

pomocí z^wojowání jsau piemnohé a patrné sledy w jazyku našem. Powážímcli, že zdwojowání

kmcniiw nejen \vc wšeth starších indoewropejských jazycích, sanskritském, zendském, eckém

a latinském, ale i w nowéjších, s onémi jen powzdálenji píbuzných, jmenowit w malaj-

ských a polyneských (o tchto wiz Humboldtw spis: Uber dieKawi-Sprache III. 514. 1024.)

M'elice jest rozšíeno: pomnímeli na naše wšední, a wšak proto nemén prastaré táta,máma^

ancjjo na ona rownc makawá : rozletí sje radost kolko Prahy, južjuž Tateré hnáchu, wele-

^vele, blížeblíž, rázrázem,popod nebe, toto, tatáž a jiná tm podobná: zajisté snadno se pe-

swdíme, že mnohá slowa w jazyku našem, jež sme za prostá powažowatí uvvykli, jako n.p.

hlahol, plápol, prapor, vvráworati se, krákorati, rarach, chochol, lelek, kúkol, buben (pol.

beben), raroh, lalok, bobonék atd. dle wší podobnosti zdwojowáním koene powstala, a že

pijaté roztídní koenw budaucn, až bohdá nkdo hlaub do skladu jazyka našeho wnikne,

ješt znamenit opravveno bude.

Pozn. 2. Pro tsnotu wytených tomuto nástinu mezí pomíjíme nkterýchmén dležitých

stránek nauky o eském asoslowu, jako o zwratnýchslowesech, o jménech slowesních(verbalia), o

nedostatených (mezi nimiž wecech, místo tccach, od koene wef, t. e, jen w min. asu uží-

wané, ale slož. obcati prawidelné), a o trpném smyslu. Tento, jakž wdomo, opisuje se vv eštin

nowjší, a rownž tak i we staré, spojením minulého trpného píestí se samostatným aso-

slowem jsewi a býwám: Prii. dán býwám (též zwratným : píše sje, mfuwí sje), Polomiti, dán

býwách. Min. dán jsem, Dátcnomin. dán bjách aneb bch, Bud. dán budeš. Rozkaz, sp. dán

bu, ISeurc. sp. dánu býti.

HLAWA III.

NESKLONNÉ ÁSTKY.

§. 84. Nesklonné ástky ei, t. píslowce, pedslowce ili pedložky, po-

jislowce a ciloslowce , wesms od sklonných pocházející a wlastn jen ustálené a

zakrsalé, bez ohledu na sklonni užíwané formy tchto, pedmtem jsau gramma-

tiky jednak z ohledu twoeni, jednak z ohledu upotebení swého , což oboje podlé

osw deni w Uwodu od nynjšího spisu wylaueno jest. Proež zde na pauhém wýtu

nkterých z nich pestaneme.

I. PÍiíSLOVVCE.

§. 85. Pí.slowce , t. urowací, k asoslowum a písudkni pikládaná slowa,

jsau Avíce mén zahalené formy jmen samostatných i pídawných, námstek a asoslow,

a pecházejí \v pedslowce i pojislowce, jako naopak tato w ony, ježto celý rozdíl
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mli nesklonnými áslkaini >víco na rozdílu w iipolíebení jich, nežli nn rozdílu Torem

se zakládá. Slupowáni jako u j)ri(lrtwných. Zdef nkteré ze starých památek : onde m.

a oiul (illic): ande miíosrdje prosi. HK. na lo hli-dáíi, andet niislii newražjé. ŽJK. —
bezpe: w lom nejsme bezpe. Si. Tak i nestate : ež sme nestalec sebií sami. Št.

—

6/4*, obli:, : jest tu bliž Ewlrates i'ka. Alx. bliž jest hospodin. nikde wod obliz meti

nemožéše. Pass. ias již bliz jesf. Zj. — dofów: híawií dofów jej powesichu. Pass.

Sem snad : dnów (we dne, die) budií shvoíeni. ZW. — doriit, donjez, donjedz., donjaz^

donjaiit, doujetcadiy donjotrad, doHJmradi ald. doniž nežžen. BK. a j. — hoduje (accu-

rale, adaequate), >vlaslu wécní pohla í pridawného hoduj, ja, je: lolo-j pak hoduje

wera kesanská. St. (lo jest nadje dobrá a hoduje'. Týž.) — hormo (od horu,

srow. letmo, skrác. piilom. trp. prie. horim, a, o) : hormo hoíc. St. — ideie (od

potaž, f, ji) : ideže sú dúbrawiny. LS. — jam^ jami, jámo, jamoi, jady, jadyi (od

léhož i) : jam wetr pochýli, tam . . . jadyž šeí, tady . . . Alx. — jelikz (od téhož) :

jelikž miluji, stolík jest me'. St. — jestojsky (realiter) , a jiná na -sky : obrazsky,

trelicsky^ féleiíky ald. caslo w ZJK. — kdé, sd, wesdé w RK. a jinde, jako we st.

slowanšliné, — kehdy, tehdy, i tahdy. Alx. a j. — lehky^juky^ dluhy, núhfy^ w kwapky,

V) newidky: powéd swé myšlenjé lebky. Pass. na kumplete ijékaji lebky. Št. sehna

jezdec stráže náhíy. bera sje jaký po sledu. Alx. tak díúhy. Pass. w kwapky

co inili. Št. w newidky. ŽW. — lubo (utínám) : lubo by sje wzwedly cesty. mé. ŽG.

ZW. — mezitojí (t. mezi toji dobu, chwílí, interea, nyní mezitím). Pass. a j. — mnoze

(welmi) : mnoze pokušen budeš, tak mnoze, že to móž tak mnoze trpti. Pass. — náíiš,

núlichem (píliš). Pass. ŽSO. — nalit, ím/eí (rychle). RK. a j. — netáze (vix, od casosl.

tahu): netáže jmu ci brže, až sjeJudas pes ze w rie. EZ. — nterdy, ntrdy, nkterdy

(nkdy). Alx. ZSO.Št. — otnjadz, otnjadzto,otsam, otsad {ois\xá) atd. otsam sem. Pass. (w

jednom rkp., než w jiném otsad.)— paky, obaky atd. též obako, obake, posléze: obak,pak,

— posfadu (comiter) : ten sudce mnoho posfadu, tociš reci síadkú, poe jemu míuwiti.

ZSO. — radjše, krašse, radjsi atd. wiz stup. píd. §. 62. — samotjéz (na swých

rukau) : samotjéz nésti. Ž.IK. — sic, sice (od sjen, st} : sic i onak. Št.— /a (tehda, tam) :

jakž to rekía , ta jé neuzchu. Pass. aj ta wece. RK. — tepruw (srow. rus. w ta

póry) RK. a j. — tézm (n. tém) : jednoho téžm nahého. Pass, Št. a j. — towz,

tociz^ tociš, tocus, cišy cus (scilicet). — u (bez ze, uže, již): u nebudu wám siíditi.

LS. (W st. slw. asto ne w). — weeroš (t. si an. sjen weer, srow. dne-s) weeros

prwé než lezeš. Pass. — we, wed, wedti (san, profecto, owšem, arci) : weJ pidet

ten deú, že sje stane pomsta. ŽW. — welim (mnohem) Instr. od welí: welim lepší

LÍowk, welim radjše atd. — wesdy, wezdy (wždy) : by wesdy jaro byío. RK. —
tcespatu (we spáni, srow. weskrytu, clam, Ew.). Pass. — wetas, weas (t. we-t-as,

w ten as, illico, hned) : Pass. ŽJK. Rem. a j. — wnjuz (rozumj mru, sicut, jakož) :



112 HLAWA III. NESKLONNÉ ÁSTKY.

wnjuž wlci owce. RK. Alx. a j. — wsjamo, wšamo , wšamo (wšiidy): ježto wšamo

dosahá. Št. —
Jakož mezi^ krom, skrze s pády spojowané powahu pedslowcí na se berau,

tak i dle, kof, kraj, stran a j.

II. PEDSLOWCE.

§. 86. Nkterá pedslowce rzní se od nynjších dílem formau, dílem užíwáním.

Tak n. p. dle (propter) wždy za hlawním slowem: rozenjá dle. LS. Jesusa dle. Ew.

dcee dle. RK.— iz (nyní skr. z) jen w Ew. iz ueník , iz nich , iz tej godiny, iz

zákona, w RK. jednau : tamo k chlumku íz Tatar pmnostwje', w místních jménech

w list. 1052 Izgorelik, 1131 Izwstowici, a snad i w Alx. stíy i(z) samostía

(t. z wzí w s) ', wšudy jindy z : wfádyku si z roda wyberúce. LS. (než pedchází i,

proež snad dwoje i w jedno splynulo), z hrada tesajúcje'm. z rna lesa. RK. — ko

zastaralá neoddílná pedložka , trwající w ko-r-mútiti, druhdy i pi jiných slowesech

:

rozkodíuiti, wykodíuciti (t. roz-ko-d-íuciti atd.) E. ŽK. ŽW. ŽKap. než sje otko-

díucím. Sp. D. (z textu do noty dáno), wzkoíupiti sje (t. wz-ko-fupiti, srow. íupiti

sje dle Rosy, íupnúti= mrštiti) ješcer proti mstu sje wzkolupje'. Pass. skotúiti (t. s-

ko-toiti, odtud kotú) echef skotúen. CE. — kot, kofkoi': rozletí sje radost kolkol

Prahy. RK.— kraj : pijela jest od kraj swta.E. as do kraj swta (ad terminos orbis).

ŽK. (U Št. ode wzchod slunce, snad omylem ?) — mezu: wadita sje mezu sobií. LS. mezi

pány.RK.— nad: již jest nad wecer (vesperascit). ŽJK. nad hlas dje'*(t. na hlas). OD.

—

ob : ob druhu stranu eky. ZSO. což ob jednu noc mohu objeti. Pass. zdali ob welikú

stranu zlost sje w lidech nerozmáhá. St. — ot : ot krajin ote wsch. RK. Pozdji od,

což se nejdíw w HG. wyskýtá. — po s Dat. po zákonu, po národu, po železu. LS.

\ve£ každe'mu srdce po jazyku swému. Dal. dám pjestjú po líc. Mast. každý kol po

tem stóm. KPR. po tem haléóm z kopy. Rp. pr. po latinu, (srow. po esku). XII

Ap. po sladu (sladce). ŽSO. Jinak : jal sje po to dlo. ŽJK. Pilnji riiznno od pro:

posly po a po jeho bratíci poslal, pry sje wzdwihše, newd poc, k moi jidom.

Pass. Než i na odpor tomu : nenjét po tohoto swta milowati. nenjé poc za jeho

wrnost pée jmti. Št.— pi nkdy oddlen : ó pe diwa welikého. ŽSO. srdce p
w žalostnej dob. Sp. D. — stran: jižto padají stran cesty. Ježíš jide stran moe
Galilejské. ŽJK. mši spwaje stran oltáe. Pass. — ut (wnit): utr' Wyšegrad. LS.

— w ped retními pechází w u: u boz, u mst. Ale w básnch i zde, a u psáno,

ísti se musí w, jak míra werše požaduje, n. p. w Alexandreid.— wz oddíln : wz

rané blaho, avz chlumek, wz wrahy. wz ramena, wz rujé konje. wz kestany. wz

Tatary. RK. wz hospodu, wz wodu. Alx. má sob tu wc wz wzácnost. St.
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III. POJrSLOWCE.

§. 67. Z téch nkterá zde na píklad slujte, a pfiwodiie w smyslu rozhieném

(sed) : a proto pídech (^sed j)ropterea). a dowrile (sed coníidile). Ew. (lak wždy).

p^a^ve sje býlí apoštoly a nejsiíc. jížto sje wzýwají, by Židé byli, a nejsúc. Zj. kak

sje móie opjet naroditi, a jsa starý. Ž.IK. W RK. ješt nkdy w le'mž smyslu: a eknete

dobi ludje' ; castji >však jíž místo i : z wiol a róži. na drwo a po drwech. Posléze

místo a u^vedeno složené a/e, jenž nkdy se oddluje: a toho le neweš, jež jsi hubený.

Zj. Spojené se si neb s twoií asi^ as cr, stažen asa (saltem) : asa skutkem weite.

asa >v tom mií prosbu usfyš. Ž.IK. nechC asa máfo rku. St. Místo toho te se bžné u

Slowákuw azda w EM. azda sfowy poctili. — ad (jestli): a mn sfiíží. Ew. a sje

hrdinami zwáti chcete. KK. — vemu^ ce, i : e miítíši wodu. LS. emu ty swtíš.

emu si bóf zdfo. RK. i sje rozdlila. LS. — i pwodn samojediné spojowací

predslowce, wšudy kde nyní a: lsi i wíádyky. sbjéras je i dasl je. LS. meem i

mTateni. RK. — jakž (že, ut) : bde uini sje, tak jakž íodiku pikrýwáchu wíny. uiní

sje ticho, tak jakž lidé diwjéchusje. E.— jeze^ jez., ef-, že, iei ; wmy, ježe wsi wsje

(quia scis). Ew.jež hfad trpi. Pass. nežasaj sje, jež mje widíš. ŽJK. žež. ŽW. že

déwu chovrá. že nenjé jajro. RK. asto s prísuvvkau n : wd, jenž nemóžeš trpti

zfých. Zj.— le (sivé) : le sje \vy modlte, le nic. Pass. le bu nemoc, le buJ rána,

le která koliwk poteba. EM.— «é, nese, nébí^z (než): né ot wzchoda. neže slunce

postúpi, RK. — ponjewadz^ ponjawadz^ ponjowadz. Št. — pronjez (quia) : aby, pronjež

zlí musejí zhynuti, proto dobí atd. EM.— si slab urující, obyejn we spojení s ji-

nými : a-si. Alx. až dokud-si. ŽW. asi atd.— i, f, drazné, oddlen í we spojení:

pro- ti. Alx. tod-ti. ŽW. jakž-ti samé žáby (in modm). Zj. e-ti. ŽSO. Zmken w
ci: hna cí toho dle nemnoho. Alx. Skrácen : neku ruosti, ale i poetif sje nemohu,

když sje chléb neudá, chlbC sje snjé a piwoC sje wypjé, ale bda, komužC sje žena

neudá. St.— za (zda): za tje rozwfajáše búrja. LS. za muíš. za by popáf. SPr.

IV. CITOSLOWCE.

§.88. Pozoru hodnjší jsau : a a, n. pr. a a! co jsem ztratil, a a! kak by

jej to utšilo. Št. — ay, aj kle., aj ta., n. p. a(j) juž hídek (j zdwojiti dlužno), aj

brate, aj ta wece Wýho. aj hle mráek. RK. — aj zi (ecce) : aj zi idu. ŽK. aj

zi nebjéše. ŽW,— e, e e, ej., e-ti., hee: e swllosti. e bratjé milá. Pass. e e! hoe

mn! e e, mój Bože' St. ej. ŽSO. c-ti wizte. ŽSO. hee buduli já tak šastný. ŽJK.

—

he : djém^ k tomu, jenž sje hnwá, he ! EM.— hoj : hoy poslyš ty. RK. — hy já :

když djé hy já: hy já! znamenjé jesf weselé nkakého. Št.— hyn: aj toC Kristus

aoefe hyn jcsf. ŽJK. hyn jsau msta zdrawá. Mast. — i «, n. p. í i! kak sladké

h
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jsau wýmluwy twé. Št. — /«/>, n. p. nesmje lap hwzda skfásti. aniž kto móž lap

co moci. nezdjí lap skulka ctného. Aix. — na: k. p. naE penjéze za kniliy. ŽSO.—

owa (ecce) ŽW. (asto).— se (m. sje) : se bratroma rozešíte prawdu. LS. ti se nám

krušichii bohy. RK. — «A, n. pr. uh by ryk. RK. — wach, n. p. wach ! jenž zkaziješ

(sic) chrám. EM. — we (ironicky) : we kak mi jesE to welmi nowo. Hod.— we : wef

ii zbran wraha twého. RK.

HLAWA IV.

SLOWOKLAD.

§. 89. Nemohauce o této ástce mluwnické nauky jednati zde podrobn, podáme

aspo nkteré z ni wýmsky. Prawidla pimenosti -vvztahují se we staré eštin i

na dwojný poet , kterýž, wyjma pohlawí , wehiii písn zachowáwán bývvá. Rozdíl

pohlawi w osobní námstce (wa^ wé) a w asoslowech (jeswa, jesw, jesta, ješt

atd.) wnešen jest do jazyka slowanského proti duchu a austrojí ostatních jazykiiw indo-

ewropských, snad napodobením námstky ta ^ t, a íselných dwa^dw, oba^ ob^

proež se w žádném náeí písn nezachowáwá, nýbrž pohlawní ty koncowky (i

gnad jen eufonické ?) man se promšují : n. p. dw dw . . . sebrast . . dast.

LS. srazist tu ob stran. RK. naproti ale : stasta ob stran. RK. oi jeho hledíta.

ŽK. wyndetaC oliw ... t wzendeta. Dal. tjehnw oba. Mast. w (dwa siídci) swa

byla w klíte. Pr. jedna bda jde pry a dw bd pideta potom. Zj. ruce moji kapasta

myrrií. PF. Než w min. inném píeslí wždy dsledn : pdbhl sta oi moji. ZK.

Wíce píkladw nahoe po ruznu. Pídawná ídí se pirozeným^ nikoli grammatickým

pohlawím podmtu, n, p. chrabrý wojewoda
;
proež sady, jako : sluha twá (servus

luus) ŽK. jsau neprawidelnosti. Hromadná: bratija, knjezija, skrác. bratjé, knjezjé

atd. asto s množným slowesem: aby twá bratí prospwali. to widwše jiná brati

ažasnú sje wsiclmi. ZSO.

§. 90. Genitiw u žiwaucích místo Akkusatiícu wyskýtá se zpoátku welmi po-

rídku, n. p. wolte sob muža. LS. abychu poznali tje samego boga. jegože poslal jesi

Jesu Christa. Ew. na Srpoše. pwce dobra, pede knjeze. RK. potom wždy hustji a

hustji, tak že w druhé polowici XlVho stol. již pewaha docela na jeho stran jest.

§. 91. WijsH stupn pídawných a píslowcí pojí se s Gemtiwem, a sice kom-

paratiw wždy, superlaliw welmi asto: wsch najmenší bude nazwán w nebeském krá-

lowslwí. ŽJK. wsch nemilosliwje kamenowali. Pass. Podobn osobní námstky my,
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iry, oni, po nkterých jiných w Genitiwii stojí: klož nás, kam te (sic), tam atd. (quis

nostnim). každý nás swé hoe >vida. každému wás. dwanácte muži, jichž každý lej

skíni sTiiži. sTyšte wás >vseliký, Alx.

§. 92. Datitni užÍNvaji staii Oechovvé, jako Avfibec Staroslowané , asto mislo

Genititcu od samostatného jména odwisléiio : obelowali sií bsóm a ne bohu bohóm.

wky wékóm. weky wékoma (dw.) ŽK. kde obf twoje powje w sFiípech dýmu (Gen.

dyma). RK. prawedlnosC licomérníkóm (Pharisaeorum). tu nalezli jeden na dcjét apošto-

lóm. ŽJK. bude skrhet zubóm. CE. wnjéžto (tm) jesE ocíma p-fá a skrípenjé zubóm. Hp.

Wid. kdež bude píá a skreht zubóm. k uišcení hchóm dopustiým. St. upros nám

wsm olpušcenjé hichóm. Hod. pánew rybám svaili. RP. Litom. (J. Slow.)

§. 93. Pec/iodníky w Genifiwu a Datiwu kladau se nkdy tam, kde \v etin
Geniliw, w latin Áblatitus absolutus stojí, onen zpsob eckému, tento staroslowan-

skému se rowná: nejmajících onch otkud by zaplatili, otpusti obma (non habentibus

illis, ^ri /ojTcor). a ješe jich newících, ale diwúcích pro weselé, wece jim (illis

non credenlibus et miranlibus, aTnatovvrmv - xal '&avfia^óvTa)v). otpoíwajícím dwma
na dceti uedlnikóm, pokázaT sje jim Ježíš (recumbentibus illis, aafaxsifiévotg avzotg^.

E. (Luk. 7, 42. 24, 41. Mark. 16, 14.)

§. 94. iMnohá, nyní jinak spojowaná s/o?cesa požadowala u starých Daz^rw, jme-

nowit : icfadu^ súzu, panuju, clicu: dti sbožjém wfadií. budeta im wíásti. muž wfásti

mužem zápodobno. LS. aby sám (Kristus) tob wíadí. St. (Hugo), když bude wíásti

chudým. ŽW. panowati pohanm, siíditi žiwým i mrtwým. sud sirotku a pokornému.

a mn panowati nebude. ŽK. k smrti Ježíšow ponukf Židóm. jabíkóm welmi zacht-f.

(w rp. zachitl m. zachotí). bohu síúžjéc nebesóm se dostali. Pass. Zwlášto uu,

nauil : naui je prowazóm plésti. ZSO. — Pontí shiší, nutno neb dtuzno jest, zápo-

dobno^ oportet, necesse est, wyráží se nejastji Datiwem : tako bjéše zdjéti dtkám

i ženám. RK. když hrábí brániti sje bjéše. Dal. tu sje spolu wojem snjéti i dojíti

bylo boje. Alx. Naproti tomu ncaustrojn : wšak musilo jest toto trpti Kristowí (nonne

haec oportuit pati Christum). CE.

§. 95. Lokál bez pedlotky dosti zhusta, jako we staroslowanštin: Paweí dal

jesE Ploskowicích zemju. Wíach dal jesE Dolás zemju. List. 1057. na most Praze, dne

ni noci pstanúce. stely letjé, jakžto krópje z biíe let (aestate). hrále we krwi

jakžto wod kalé. Alx. nerote dotýcati mazaných mých a prorocch mých nerote

zlostiti (in prophetis meis). ŽK. kakžkoli zim bylo. kázal jeho jeti a žalái zamknuti,

jeho riícho i zim i let jediná žínje byla. Pass. aby waše bhánjé nebylo zim. EM.

když na noclez noci w pustém chrám otpoíwách. ŽSO. ež máme noci na j'itni

wstáti. Št. hospodin nás dwnjém lt poslal w msto. List s nebe. — Nkdy Lokál

wisí od pedslowce pi- se slowesem slaueného, práw jako w cyrillštin: pidržaía
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sje pashv duše má. ŽK. pros na mn, co chceš, tob dám, a tomC pisahají , ež což

poprosíš, usfyšána budeš. ZJK.

§. 96. lustrumental^ kde pvvod, konání a píinu oznamuje, o žíwaucích tak

dobe jako o nežiwaucích : wíceslwjé jeslí bohem dáno. RK. samm biskupem u wod
pohížena. Pass. "wrata Ezechielem prorokem wídná. ŽJK. — ídký w eštin, hustý

we staroruštín jest Instrumental k oznaení pírownání: zarwe jarým turem. LS. (w

RK. wždy jako: jak túr jarý skoí. Jarosfaw jak orei let. wzchopi sje wzhóru jako

jelen, jako lew dražliwý). Než sledy te'to konstrukce se zachowaly w obecních : stál

panákem, kozelcem letti, pížmem wonti, ertem smrdti atd. — Nkdy i s asoslowy

zwláštn : nestarajte sje tm, co byste jedli. ŽJK.

§. 97. Fiwlasfující pndawná zaslupuii místo samostatného Genítiwu, od jine'ho

samostatne'ho slowa odwislébo, nejen u žíwaucích , ale i nežíwaucích, a to ím wýš

nazpt do minulosti , tím hustji, asto s uritým wýchodem : s píky s echowými.

wšbám wítjezowým. LS. k wrchu ku hradowu. RK. bóh bohowý (deus deorum). jed

aspidowý (venenum aspidum). dtem wranowým (pullis corvorum). na pejú wtro-

wém (s. p. ventorum). uhljé ohowé (c. ignis). sfúpa obíakowého (in c. nubis). w deá

bojowý (in die belli). ŽG. ŽW. skutky rytjéowými. St. (Hugo), honów behiínowých.

(stadia), sediíi wítjezowých korun (diademata). Zj. Rownž zhusta užíwají se piwlast-

owací na -sjcý : zw lesky, tráwa polská, osenje rolské atd. Ze dwau samostatných

wedlé sebe w Genítiwu stojících mnilo se druhdy jedno w píwlastnoAvací pídawné:

Esaie prorokowa. Ew. jediné znamenjé Jonowa proroka. EM. w domu Dawidow

dtjete swého. ŽW. dceru csaowu Theodosie. w lej wojsc jeden králów Babylon-

ského podkonjé. dci síowútného knježete Pertoldowa. Pass. na síowa Eliášowa proroka,

podje Izaiášowa proroka úinka. ŽSO. ten bjéše krále Priamów blízký pítel, ti bratí

a synowé krále Priamowi. Kron. Troj. ideji oboje zmnno : na csaow Díoklecia-

now dwo. k dworu králowu Swatopfukowu (rp. Swatopfukowa). Pass.

§. 98. W užíwání pechodníkw jsau nkteré u starých od pozdjšího prawídla,

jímž se stažení dwau prpowdí rozliných podmtw w hromadu zbrauje, úchylky.

Nkdy owšem pestupowací klade se, kde jsau rozliné podmty : tak plaíc, udá sje

jej (t. duši) atd. JMI. tehda jeho káza, kyji dííího biwše, hebeny dráti, tehdy jej káza

Olybrius ruce s zadu swázawše, prowaz pes hradu pwrhše, wysoko iwztáhnúc, brzce

doíów ju spúšeti a tak trudn rozražowati; potom ji káza, metlami biwše, želez-

nými hebeny jeje swatý žiwot dráti, tu na zemi, popelem posuwše, položena. Pass.

Smlé to owšem a sotwy slowanské. Nkdy uritosti w koncowkách z ohledu pohlav/í,

pádu a potu nešeteno: uzela obraz syna božjého na kíži pnje. Pass. daj tje samého

žádali, a žádajíce hledati, hledajíce nalezli, a potom milowati, milujíc držeti adržjéce hchy
wypíaliti. PDuch. blaze mýma oima, to pswaté dtje widwse. ŽJK. potom pokládá
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bbfry (prosby), o nichž tuto mluwili budu, jichž nám jesf zde teba na swel jsúce.

ét. .\jii to neck>valno. Než nejcasléji užiwá se piechodník co píceslí lam, kde jinak

Mkaiowací, spojowací, nebo neuKitý spsob stojí, a tento slowosled není proti duchu

jazyka: když jwž mní kto, by byi zišce... bude ottišóe (od uéu, ottišu^ místo úskaju,

oUtsknu). jakž by byli swých módí otsliípjéce. nechtje, by co w tom by mina. kdež juž

Deby-f kto pomoha, ni rady pidali moha. nenjé kto eáky pridada. nevvda kam chtl

kríl, kanili byí jeda. ne (t. než) bych w také piísíowje jáz i mój lud byl upadna. bud užiw.

jesf zasiiižiw. byli pichopjéce. Alx. tehdy misti sje sezrewše, dachu mu c jakž um-
wše. \II Ap. mní sje se mnií wježe cepy. chwátaje, kak moha, sbožjé. wž, žet sje cas

bliží k lomu, hodowawše jíti k domu, jedse dáli mísu druhu (t. druhému), zamysli chtje

jeli •fowil. že on i mrtwé i žiwé bude i na pokon súdje. EZ. nebo ne bóh chtje (volens)

kriwd ty jsi. nebjéše kto heba (qui sepeliret). hrozný a chwálený a cinje (faciens)

diwy. ty liílostiw byís jim a mstje (ulciscens) ke wsm nalezením jich. nenje kto dobuda

duše mé (qui requirat). ŽW. bjéše Ježíš wymjétaje bs. E. nemoc, w njejžto, kak

moha, pišed, swéj bratí molilw sje ponuaf, a jsa swatý lowk. Pass. lepí jest

jeden cfowk senda, než by wesken lid zahynuí. ZJK. již djábeí newdjéše sje kam

wrha ani co inje (diabolus, quid faceret, quo se verteret, torquebatur). ŽSO.

§. 99. Jest i w užívvání pnslowcí a spojek mnoho zwláštního, o íemž tuto

šíiti se nelze. Tak n. p. naprosto záporné ni, ani u slowesa záporné ásteky, jakožto

zbytené, netrpí: ani se smrti bojí. ani widí, ani sfyší. aby nejedí, ani pií. ani jest

bóh, ani jest emu sje modliti, ani jesf které moci wyššjé pdjednánjé eho. Pass. ni

woíek, ni oslík jsti chlsta. JMI. a když jich ani tak mohí k miíosrdenstwí prichýliti.

nikdy sje tak zjewifo \v Židowstwí. ani jesf ecké, ani jesf latinské, ani sejí, ani žnií.

nedíá ani pede. EM. — Slwka žiw, ziwa, jako píslowce: newda žiw co uiní,

nemajíc swé panjé živva ím pochowati. Pass. — Míslo itstái, wzdáli atd. u starých

zhusta w stá, wz dál atd. n. p. pjet let w stá. msto byío wz dál póípatnádste

mil. — Pojislowce by, aby, místo jeze by, ze by: mnjéci, by byí nkaký zahradník.

ty prawíš, by Ježíš smrti sje báí. my sje nadjéchom, by on mí wykiípili národ.

ZJK. neprolo, aby to dobré byío. chíubjé sje, by znali boha, ale skutky jeho pjé.

prawjéchu, by byí íuda. EM.

§. 100. Optowáni slow pro draznost a plnost nad míru u starých oblíbené,

zwlášt pedslowcí a píslowcí. Z mnohých tu nkteré píkíady stjte : chodí s kmet-

mi, slechy, wíádykami. s pjky s echowými. LS. za dušicií za otlelíú. na wschod na

póí. se wsm se SN^-ým ludera u hrad u twrdý. k wrchu ku hradowu. ku hradu ku

Iwrdu. koíkoí Prahy, blíže blíž poplenichu wíasli. wzradowa sje welewele. RK. wždy

sje horším horšímž peka. wiz kak co jda pijde k emu. EZ. wjeíž wjeíž krásu.

Pass. w ni w emž. za ny za hšné. w twéj pirozenej wíasti. w n w em. nemocí
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nemocen, ohnjem hoje neshoaf. ŽJK. posad ji na stolici na wysokej. a to pro nic pro

jiného, pisahána njem a na wsjem na tom. aby wje'cež wje'cež práwi byli. EM. diwy sem

widf diwúcje'. ŽSO. w le we. w take'm n w cem. hormo hoí. zda by zawedl

dálež dálež. aby lépež le'pež mifowali boha. úady kupujete deií ode dne , a drážež

drážež. Št. wda wž. Bechynka. Z uwedených zde pikladw spolu patrno, že záporná

ástice ni a neuritá n nkdy od námstek wstawenými mezi n a tyto pedslowcemi

oddleny býwají: ni ^\ emž ŽSO. n w emž Št. (místo w niemž, w nemž), práwé

jako we staroslowanštin.
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IJBISIN SAUD.

Nejstarší to zbytek národního básnictwí eského, a spolu jeden z nejdležitjších.

Zpíwá o známé z djepisu eského rozepi dwau lechuw, t. j. pánw eských, (zde hratií

Chrudoše i Sfahlawa. synuw Klenowýrh , z rodu Tctwy Popelowa.) pro jejížto rozsauzení

Libuše utrpéwši hanu, Pemysla Stadického za manžela sob zwolila, i wlády zemské jemu

postaupila. Skutek ten stal se na poátku VIII století. Zpw sám, pauhý toliko zlomek,

zachowal se nám w rukopisu psaném asi ku konci IX století, jenž r. 1818 eskému Museum

obtowán byl. Obšírné o nm pojednání kritické, s Nvýkladem vvšech slow a wcí, wydáno

we spisu: Die áltesten Denkmáler der bohmischcn Sprache, kritisch beleuchtct von P. J.

Šafaík und F. Palacký. Mit Fac-similes. Prag, 1840, in 4. Prwních dewét weršuw zdá

se býti konec snmu jedníijícího o zpráw elední.

A> siak ot swej íeldi wojewodi:

mužie pašii, ženy ruby strojá:

i umelí glawa celdina,

dli ws tu sbožíem w jedno wládú,

viádyku si z roda wyberúce,

ký plzn-dl w snmy slawny chodí,

chodí s kmetmi, s lchy, wládykami.

^^'stachu kmetie, lsi i >yládyky,

pochwálichu prawdu po zákonu.

Aj Wllawo, e miítíši wodu ?

e miítíši wodu strebropnu?

za t líula rozwlajáše buria,

sesypawši tuu síra neba,

oplákawši glawy gOT zelených,

\^'^plákawši zlatopíeskií glínu?

Kako bych jáz wody neniiítila,

kegdy s wadita rodná bratry,

rodná bratry o ddiny otné?

VVadíta s krto mezu sobií

liutý Chrudoš na Otaw kríw,

na Otawé kríw zlatonosn,

5 Sliaghnv chraber na Radbuze chladn,

oba bratry, oba Klenowíca,

roda stará Tetwy Popelowa,

jen-že príde s plky s Cechowými

w síe-že žírné wlastí pres ti*i reky.

1 o Priletse družná wlastowíca,

príletše ot Otawy kríwy,

sede na okénce rozložilo

w Líubušín otn zlat sdl,

sdl otn, swt Wyšegrad,

I 5 bduje í narícaje mutno.

Kdy se slyše jejií rodná sestra,

rodná sestra w Liubušin dwor:

sprosí knžnu ulr Wyšegrad

1



nejstarší doba.

na poprawii ustawiti prawtlu,

i pognati bratry jejá oba,

i Slídili ima po zákonu.

Káže knžna w^-jírawiti posly

po Swatoslaw ot Liubice bielé,

ide-že sií dúbrawiny uné,

po Liutobor s Dobroslawska chlnica,

ide-že Orlicu Labe pije,

po Ratibo ot gor Krkonoší,

ide-že Trut pogubi sa liiitu,

po Radowan ot Kamena Mosta,

po Jarožir ot brd wltorných,

po Strezibor ot Sáza^vy ladný,

po Samorod se Mže strebronosne',

po ws kmeti, lcliy i wládyky,

i po Chrudoš i po Stiaglaw bratry

rozwadma o ddiny otné.

Kda se snchu lsi i wládyky

w Wyšegrad

prokni stiípi rozenie-dl swe'go :

stúpi knžna wblestwiící ríz,

stiípi na stol oten w slawn snme

;

.... dw wglasn dw
A\'yuen wšbám wítzowým:

u jednej sií desky prawdodatné,

u wtorej mec kriwdy kárajiící,

protiw ima plamen prawdozwsten,

i pod ima swatociídná woda.

Poe knžna s otna zlata štola :

Moji kmetie, lsi i wládyky!

se bratroma rozešíte prawdu,

ja-že wadita se o ddiny,

o ddiny otné mezu sobu:

po zákonu wkožizných bogów

budeta im oba w jedno wlásti,

i se rozdlila rownií mní ?

Moji kmetie, lsi i wládyky

!

rozešíte moje wýpowdi,

budet-li u wás po rozumu;

nebudet- u wás po rozumu,

ustawite ima nowý nález,

5 ký by smieril rozAvadna bratry.

Klanchu s lsi i wládyky,

i poechu ticho goworiti,

goworiti ticho mezu sobií,

i chwáliti wýpowdi jejé.

10 Wsta Liutobor s Dobroslawska chlmca,

je s tako slowo goworiti:

Slawná knžno s otna zlata štola

!

wýpowdi twoje rozmyslchom:

seber glasy po národu swe'mu.

15 I sebrast glasy dw siídn,

sbierast je u osudie swaté,

i dast je lchóm prowolati.

Wsta Radowan ot Kamena Mosta,

je s glasy íslem prgliedati,

2 i winu prowolati w národ,

w národ k rozsúzeniu na snm sboren :

Oba rodná bratry Klenowica,

roda stará Tetwy Popelowa,

jen-že príde s plky s Cechowými

25 w sie-že žírné wlasli pres tri reky,

smrita s tako o ddiny,

budeta im oba w jedno wlásti.

Wstanu Chrudoš ot Ota>>7^ kriwy,

žl s jemu rozli po útrob,

3 trasechu s líutostíu wsi lídi,

máchnu rukií, zarwe jarým tiírem :

Gore ptencem, k ním-že zmíja wnori,

gore mužem, im-že žena wláde!

muž wlásti mužem zapodobno:

35 prXvencu ddinu dáti prawda.

Wsta Liubuša s otna zlata štola,

wece: Kmetie, lsi i wládyky!
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slyšeste zde poganoiiie moje : Wsta Halibor ot g-or KrKonosi,

sudle sami po zákonu pravdu, je se tako slowo goworili:

u nebudu >vám siuHli swády; Necliwalno nám w Nemccli iskaí prawdu:

>volte muža niczu sob rowna, u nás prawda i)0 zákonu swalu,

ký by wládl wám po železu . . 5 ju-že priuesechu otci naši

dwie ruka na >vy k >vládé slabá. \v sie-že

ZL03IEK EVANGELIUM SW. JANA.

List pergamenoNNT, malé fol. z X století, w eském Museum, nalezen p. Haukau na desce

knihy: Disciplina et doclriua gyuu)asii (íorlicensis 1395; wydán w as. Miis. 1829. sir. 33.

Podruhé w Sbírce nejdáwnéjsích slowník r. 1833. str. 180. Pak w knize: Die állesten Denk-

maler der bohm. Spr. v. P. Safaiik u Fr. Palacký, 1840. str. 105. s obšírným pojednáním a

se snímkem. Jiný zlomek mel p. Kohler \ve Zhoielci. W. Cas. Mus. 1840. str. 406.

.... masti. Jeli-že mnozí pro chodiáchu iz .ludcw, i

Wece-že jeden iz ueník jego Judas Ska- wérichu w Jesus.

riotis, jen-že bieše jej prédade : Na zajutrie-že daw mnog
,

jen-žc píd
emu ta niasC neprodade s za tri sta lo ke dniu slawnu, kda slyí)achu,jako príde

peniaz, i nenie dána chudým? Jesus Hierusolim,

Rece-že se, ne jako o chudých slušáše jachu ltorosli palminy, i idecliu >v stet

jemu , ne-že jako-že zlodj bieše, i jemu i wolachu : Spása , blag^oslowen,

mšky imaja, se, je-že sláše s, no- jen-že ide w im gospodnie, král ísrael

!

sáše. I 5 1 nadide Jesus osle, i sede na ne, jako-že

Ree-že Jesus: nechaj jeje, af w deíi po- pisáno jest:

greba mojego schovvá ju. Nerodí báti s , dci Síon, ai král" twój

Chudé bo imále s sobii, niene-že newse- ide, sda na griebtí osliní.

gda ímáte. Sego ne

Pozna-že daw mnog iz Judew
,

je-že tu 20 . . .jako slyšachu jej ciniiíc se znám.

jesC, í pídechu ne Jesusa-dl loli, ne- Paríseí-že rchu k sobsim : widíte, jako

že aby Lazar wideli
,

jej-že wskrsi nie neproinichom ; ai mír wes po

ot mrtwých. nm ide.

Poznachu-že kniazí popstí, aby i Lazar Bchu bo pogané neteí iz nich, í-že wstií-

labili, 2 5 pichu, abychu s poklonili wdeíi slauen.

1^^
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Si-že prislúpichu k Pilippiu jen-že b ot

Bethsaidy Galilee, i prosichu jej rekú-

ce: Pane, chcemy Jesus widti.

Ide Pilipp i ree Andrej, Andrej paky i

Pilipp rekosta Jesusu.

Jesus otwece ima reka: Príde godina, aí

oslawí s syn low.
Wru wru prawiu wám, a zrno žitno

padše w zeiniu umelo (ne)bude, se sa-

mo ostane; a-li umelo bude, wele

ploda pinese.

Kto liubi dušu swoju
,

prda ju ; i klo

nenáwidí duše swoje w sem swt, w
žiwot wen steže ju.

A-kto ran slúží, mene sleduj ; i ideže

jesum jáz, tu i slúga mój bude; ac

kto mn poslúži, poeští jej otec mój.

Nynie duša moja smucena jesti \ i e reku

:

Ote, spasi m iz téj godiny ? A proto

pídech w tu godinu.

Ote, oslawi swoje im. Pride-že glas

s nebe : I oslawich i opty oslawiu.

Daw-že, jenže stáše . . .

.... umrti.

Otwece jemu daw : my slyšachom iz zá-

kona, je-že Christus bude w wky ; i kako

ty dieši: dlžno wzwýšiti syn low?
kto jesC si syn low?

Ree-že im Jesus: Ješe málo swta w wás

jesti; chodte, doned-že swtlo imáte,

a tmy wás neposligú; i kto chodí

we tmách, news kamo ide.

Doniud-že swtlo imáte, write w swtlo,

aC syni swtla jeste. Sie mlwi Jesus,

i oiide i skry s ot nich.

Kegdy že taká znamenia inieše prd nimi,

newrichu we,

Aby r Esaie prorokowa naplnila s,

ju-že ree: Gospodine , kto uwrí slu-

chu našemu? i rám gospodnie komu

zjeweno jes?

5 Proe-že nemóžechu writi, jako opty

ree Esaias :

Oslpi bóg oi jich i otwrdi jich srdce,

a newidiá oima i nerozumjví srdcem,

i obratiá s i zgoju je.

1 o Sie ree Esaias, jegda wid sláwu jego

i mlwi o nm.

Wru obako i iz kniazew mnozí wrichu

weii , a pro Pariseje nepriznachu , aby

iz synagogy newywrgli s.

15 Milowachu-že sláwu lowu wiace ne-

že-li sláwu božiu.

Jesus-že woláše i ree : kto wrí we m,
new ....

.... Slíditi bude jej w poslednjší den

:

2 Je-že jáz iz sebesi nemlwich, a jen-že

posla m otec, sám mn zápowd dade,

e wzreku i e wzmlwiu :

I wd ježe zápow jego žiwot wen
jesti. Ježe jáz mlwiu, jako-že ree

2 5 mi otec, tako mlwiu.

J a n XIII. 1 — 9.

Prde dnem slawném pasce wda Jesus,

jako príde godina jego, aby pršel iz

30 sego swta kotc, je-li milowáše swoje,

ji-že bchu w swt, do konca mi-

lowa je;

i weeria uinna, kda diabol juže po-

sláše w srdce, aby prdal jej Judas

35 Simonów Schariotis,

wda ,
je-že ws dade jemu otec w ruce

i je-že ot boga wyide i k bogu ide.
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>\>l« Ol weeré i loži rizy sN>oja i je-li Se-že jsf Aiwot wóíii , alíyilui po/tiali

>\ 7.0 pflsniu prpiisa se ; t samé«>() hoaa wrna, i je<>o-/.c po-

polom piisli >vo(ly w umywadlo, i poe slal jesi Josii Clirista.

mýti noze uceiinikóin i wylierati pus- Jáz t oslawich na zemi ; dielo dokonach,

nicii , jií-že b prj)ásán. 5 je-že dal jesi mn k tinniu.

Pride-žc k Simonu Petru, i ree jemu 1 nynie oslawi m ty, otce, u sebe sama

Petr: (íospodine, ty mi myjesi noze? oslawú
,
ju-že imjeeli, prwe ne-že-li

Olweee .lesus i reee jemu: ce jáz einiu, swt biese, u tebe.

ly newiesi nynie, wzwiesi že potom. Objasniowach im twoje cl . . . .

ece jemu Petr: Neumyješi mi nogú \v wky, lo

Ot>vece jemu .lesus: A neumyju t,
''•''" ^^'"*' ^3— 22.

nejmáši ásti se mnií. I priwedecbu jej k Ann prwé: bieše bo

ece jemu Simon Petr: Gospodine, ne- tes Kaipin, jen-že bieše papežem léta

toliko .... to«^o.

Jan XVI. 29 33. ' '' Biese-že Kaipa, jen-že swt dade .ludóm,

. . je-že wymte jednomu clowku umrieli
. . . opety ostawuju swet i idu k otc.

p . • . ' • • K-
Vro Imd.

neku jemu uenici jego : Ai nynie jawno
., , , ,. ,. SldoNva-že Jesus Simon Petr i druírý

mlwisi , 1 poekadla nikakego nediesi

;

^ . . . . v . v, uenník. Uenník-že biesc znám pa-
>ynie wiemy, je-že wiesi wse i neteba

, , , » , .
2 pežu, i wnide s Jesusem w sieh pa-

jesf tob, aby kto te otázal; w se
. . , v , . . pežinu;

wenmy, je-ze ot boga wysel jesi.

^ .. , ^ Petr-že stáše u dweri wn. Wynide že
Otwece Jim Jesus: Nynie wente;
.. ., , ... ucenník drug-ý, jen-že biese znám pa-
Ai pride godina i uže ide, jeze rozprnete

. . , , , . . v pežu, i ree dwernej : i wvvede (uwede í*)

se jeden kyzdo w swoja, i me sama
, 2 5 Petr.

ostawite; 1 nejes m sam, je-ze otec
Ree-že Petru poselnica dwerna: Nuzc,

se mnu jesf.
^,,.,.,, . , . e i ty iz uenník jesi lowka sego ^

íjie mlwicb wam , ati byste \ve mne po-
,...,. ,,, w v , ... Ree on: Nejesm.
koj imeli. W swete dawenie imate;

. . . ., , . , v Stácliu-že cblapi i sliíffy u uglie, i sgrie-
a dowente, je-ze jaz swilezich swetu.

. , .

3 wachu se, je-že zima bieše; bieše že

Jan XVII. 1 6. s j,i(yji [ pgjp gjQJg j sgriewaja se.

Sie mlwi Jesus, i pozdwiženýma oima Papež-že otieže Jesusa o ueníciech jego

w nebe ree: Ote, pride godina; i o uení jego.

oslawi syn swój, af syn twój oslawi t; Otwece jemu Jesus: Jáz jawno mlwicb

Jako-že dal jesi jemu wládu plti , aby 35 swlu
;
jáz wsegdy uach w synagoze

ws, je-že dal jesi jemu, dasf jim ži- i w chrám, ide-že wsi Judewe schá-

wol wren. zacbii se. i w skryly nemlvvich niego
^
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Ce m liežeši ? tieži s tch , iže sly-

šachu, e mrwicli iin ; ai , wdiá oni,

je-že rjech jáz.

Se-že kda re5e, jeden prislojaciech sliig*

dade ....

ZABOJ A SLAWOJ.

I tento zpw obsahem a slohem swým z doby pohanské w echách pochází, akoli

nám jen w rukopisu Kralodworském, ku konci XIII století (a sice w jeho knize III, kapitole

27), zachowán jest. Skutek, o kterémžto zpíwá, (wyswobození Cech z moci nejmenowaného

krále cizího skrze Záboje a Slawoje,) z déjin eských docela neznámý jest, a protož nelze

uriti, do kterého wku padá; owšem wšak ne do mladšího, nežli IX století. Znamenité jest

w nm pipomínání starého pwce eského, Lumíra, „ký slowy i pniem bieše pohýbal

Wyšehrad i wše wlasti," o kterémžto ale nic wíce nám wdomo není ; dkaz to wždy , že

wýtení a jako bohem nadšení básníkowé wlastenští již w nejstarších Cechách u weliké a

zNAláštní wážnosti bývvali. Jméno cizozemce a wraha eského, Ludka, naráží sice na

nmecké Lud^^^g; mže wšak i nevvztahovvati se na osobu historickau.

lis rna lesa wystupuje skála,

na skálu wystiípi silný Záboj,

obzírá krajiny na ws strany,

zamúti s ot krajin ote wsch,

i zastená pláem holubiným.

Sedie dlíího, i dlíího s miitie;

i wzchopi s wzhóru, jako jelen

dolów lesem, lesem dlúhopustým

bystro spcháše, ot muže k muž,

ot silná k silnu, po wsickej wlasti.

Krátká slowa ke wsm skryto re,
pokloní s bohóm,

otsud k druhu spchá.

I minu den prwý, i minu den wterý;

i kdaž za tetiem luna w noci bieše,

snchu s mužie smo wles rn.

K nm zd Záboj,

otwede je w úwal,

w ponížený úwal hlubokého lesa.

Stúpi Záboj najnížeje dolów,

5 wze warito zwuno

:

Mužie bratrských srdec i jiskených

zraków

!

wám pju najníží z dola

:

pies jde z srdce mého,

1 o z srdce najnížeje pohriížena w hoi

!

Otcík zaide k otcem,

ostawi w ddin dietky swoje i swoje

lubice,

i neee nikomu:

15 bao ! ty mluwi k nm oteckými sloAvy.

I piiide cuzí lísilno w ddinu,

i cuzími slowy zapowída;

i kak s zdie w cuzej wlasti ot jutra

po weer,

2 tako b s zdieti dietkám i ženám,

i jedinu družu nám imieti

po piíti wsj z Wesny po Moranu.
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I wjháiii z hájew ws' kralmje;

i kaii bozi >v cu7,ej »itisli,

takým se klanli zil, i jim obiali obt.

i nesmébu s bili w celo ped bohy,

ni >v siímrky jim dáwali jiesli.

Kaino olíik dá>váše krm bohóm,

kamo k nm hlásat chodíwáše,

poskaehu >vs drwa,

i rozhrnšichu >vs bohy.

Aj, ty Záboju ! ty pješ

srdce k srdcu. pshií z steda bore

;

jako Lumír . ký slo>vy i pniem bieše

pohýbal Wysehrad i ws wlasli,

lako ty m i wsiii bratr.

Pwce dobra miluj li bozi

:

pj! tob ot nich dáno w srdce proli

wrahóm !

Ze Záboj na Slawojewa zápolena zraky,

i pniem dále srdce jímáše.

D>va syny,

jejii hlasy precházesta w muška,

wycháziewasta w les;

tamo meem i mlatem i ošepem ucista

paži

;

tamo pokrysta, i wracesta se rozkošem.

Kehdy paže jejú bieše dorostla i jejú umy

proli ^vrahóm,

i dorostachu druzí bratrieci

:

ajta, wsi ^v-yTazichu wz-wrahy!

i by krutost jich búrúce nebe,

i w ddiny wrátíše s bywšie blahost.

Aj ! skoichu wsici w dól k Záboju,

i tišechu jej w pesilná paži,

s prsií na prsy wsi kladechu ruce,

whlasno dáwachu slowa k slowóm.

I pricházše noc ped jutro:

aj, w ystúpicliu z úwaia.

rózno >vezd, ke wsm drcwonu

ke wsm slriiuáni bráchu s lesem.

I minu den, i minu den wlerý

;

i po tieliem dni, kehdy s zalemniše noc,

5 hra s Záboj w les,

lesem za Zábojem sbory;

i hra s Slawoj w les,

lesem za Slawojem sbory.

Wsiak im wieru k wojewod,

1 o wsiak srdce líporno král,

wsak zbra bystru na král.

Aj Slawoji brali-e

!

tamo k modru wrchu !

wrch len i)0 wsch po krajinách;

1 5 tamo zamiimy chody

ot wrcha k rane'mu sluncu;

tamo les temen,

tamo si podámy ruce
;

nynie ber s lisími skoky,

20 i jáz tako poidu tudy.

Aj Záboji brate!

emu naše bra jmá tepruw ot vvrcha

soplali krutost?

otsawad bumy protiw králewým wra-

2 5 hóm

!

Slawoji brate!

kdaž hada polieli chceši,

na hlawu najjislje:

tamo hlawa jeho

!

30 Rozstlípi s mustwo lesem,

rozstúpi s w prawo, w lewo

:

tudy táže Zábojewým slowem,

onanio slowem prudká Slawoje,

hlubinami lesów k modru wrchu.

3 5 I kehdy bieše pt sluncí,

podasta si pesiln ruce,

i pozesta lisíma zrakoma na králowy woje.
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Sraziti nám drbí Ludk woje,

woje swé pod jednu ránu.

Aj Ludce

!

ty si parob na paroby krále

!

ty rci swému ukrutníku,

že dýmem jest nám welenie jeho.

I roziúti se Ludk,

ruíiem hlasem swola swé woje;

podnebesie b phio oswty ot slunce,

w oswt plno blska z králewých wojew,

hotowi wsici nohií w krok i rukúwbraii,

Ludkowa-dle slowa.

Aj Slawoji brate!

tudy spj lisími skoky,

jáz poidu wstiecu jim w elo.

I wyrazi Záboj w ped jako krupobitie,

i wyrazi Slawoj w bok jim jako krupobitie.

Aj brate !

ti-sie nám krušichu bohy,

ti-sie nám kácechu dewa,

i plašichu krabuje z lesów :

bozi nám wícestwie dajú !

Aj, prudkost wyrazi Ludkem

z etných wrahów protiw Záboju

;

i wyrazi Záboj,

hoiíciema oima w Ludk mí

;

dub protiw dubu zieti ze wsho lesa;

Záboj hna protiw Ludku nade ws woje.

Ludk uderi silným meem,

pete tie kóže wšít;
i uderi Záboj mlatem,

otskoi hbitý Ludk,

w dewo wrazi mlat,

i skoti s dewo na woj,

i Iiedeset jich otide k otcem.

i zluti .s Ludk:

AJ ly zbovvadilý !

ty weliká potworo hadów

!

meem s potýkaj se mnú.

I maše Záboj meem,

kus šíta wrahu otrazi

;

5 i tasi Ludk,

me s smee po kožen šít.

I zapolesta s oba k ránám,

ranami ws po sob stesasta

i ws kolem zbrocesta krwiú,

10 i krwiú zbrocechu je mužie

kolkol jejií wezd w pelutej sei.

Slunce peide poledne,

i ot poledne juž na pól k weeru

:

i wáleno ješe,

1 5 ni smo ni tamo ustúpeno
;

i wáleno zd,

i wáleno tamo od Slawoje.

Aj ty wraze, bs w t!

emu ty našu krew piješi?

2 I chopi Záboj swój mlat,

i otskoi Ludk;

napeže mlat Záboj w^š wzhóru,

i wrže po wraze :

letie mlat,

2 5 rozskoí s šít,

za šítem s rozskoista Ludkowa prsy.

I ulee s duše tžká mláta,

i mlat i dušu wyrazi,

i zanese pt siehów u wojsku.

30 Strach wrahóm wyrazi z hrdl skeky,

radost wzewzn z ust wojnów Záboje-

wých

i zajiski z radostnu zrakií.

Aj bratie !

3 5 bozi ny Avícestwiem daichu.

Rozstiípi s wás jeden hluk w prawo i

w lewo
;
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le wséch údoli séino swetfte kon, wezil srážecím je i stúpuclui koni.

koni rehi wesken ten les. Nocii pod lunu za nimi lulo,

Zaboji brate, ty udatý Iwel dnem pod sluncem /-a nimiluto;

neupiišej biirit u wraby! i opety temnu nocií,

Ajta otwrže Záboj sil, 5 i po noci šedým jutrem.

i >v ruce mlatem, i w druhej raecem, llucie diwá eka,

lako i >v priec proráže dráhy u \> rázech. Avlna za wlnií se walé
;

I by lipéli wrahóm, hucechu wsi woji,

i by ustiipati wraluMu; skok na skok ws sé hnáše pes buiúcú

Tras je hnáše z bojiše, i o eku.

strach z hrdl jich wyráže skeky; Wody uchwálichu množstwie cuzích,

koni rehce wešken les. i penesechu swé zwesty na druhý beh.

Wzhóru na koné! Tamo k šedým horám!

s koni za wrahy prese ws wlasti! tamo dobúi naše pomsta,

rui koni neste w patách za nimi našu 15 Aj Záboji brate!

krutost

!

juž nám nedaleko hory,

I wzskocichu hluci wz-ruie kon, a juž hlúek wrahów,

i skok na skok po wrazech s hnachu, i ti žalostiwo prosie.

riinu na ránu soptichu krutú krutost. Wratno krajinu !

1 mijechu rown, 20 tudy ty, jáz tudy, wyhubit ws králewo.t

i hory i lesy w prawo i w lewo

;

Wietr biíí pes wlasli,

ws ubíhá w zad. wojsky biíie pes wlasli,

Hucie diwá eka, w prawo i w lewo, wezd šírú silu wojsky,

wlna za wlnií s walé; w radostném hlue,

hucechu wsi woji, 25 Aj brate, aj šerý wrch!

skok na skok ws s hnáše pes buúcú bozi ny tamo wícestwiem daili,

eku. lamo i wle dus tká smo tamo po de-

Wody uchwátichu mnoslwie cuzích, wech
;

i penesechu swé zwsly na druhý beh. jich bojie s ptactwo i plachý zw,
I po krajinách wezd w ší i w ší 3 o jedno sowy nebojá s.

lutý ostiež rozep swoje kiedle dlúz, Tamo k wrchu pohebat mrch,

bystro léta za ptactwem: i dát pokrm bohowóm,

Zábojewi woji rozehnachu s w ší, i lamo bohóm spásám dát mnoslwie obtí,

wezd po wlastecH hnachu lulo po wra- a jim hlásat milých slow,

zech, 35 1 jim oružie pobitých wrahów!
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ESTMÍR A WLASLAW.

Pedmt zp\vu jest poražení Luckého knížete Wlastislawa skrze chrabrého estmíra

ili Ctimíra, wojewodu Neklanowa, w prwní polowici IX století; o emž Kosmas i jiní po

nm kronikái eští jiné zpráwy dáwají. te se také w Kralodworském rukopisu, (na poátku

kapitoly 27 knih tetích) a sice psaný, jako i Záboj a Slawoj , i jiní tam zpwowé wšickni,

w ádkách nepetržitých na zpsob prosy; protož naše rozdlení weršw, dle citu a smyslu

asto nejistého uinné, nikomu za prawidlo slaužiti nemá.

Nekla káže wstáti k wojn,

káže kniežeciemi slowy proti Wlaslawu.

Wstachu woje, wstachu k wojn,

wstachu na kniežecie slowa proti Wlaslawu.

Holedbáše se Wlaslaw knz wíceslwiera

nad Neklaném, nad slawným knzem;

piíšfáše me i ohe w krajiny Neklaniny,

i hlásáše nad hrabiwými mei swojich

^ wojínów

pohannie Neklánu.

W boj, Ctmíe, wedi mé sbory!

Hadliw ny pozýwa nadulý Wlaslaw.

I wsta Ctmír, i wzradowa se,

radostn sn swój šit rn dwú zubu,

i sn se šitem i mlat, i nepronikawý helm •,

pode ws drwa wložie obti bohóm.

Bujno zwoláše Ctmír na woje,

w skoe woje w ady idií.

I tažechu ped sluncem záhé,

i tažechu pes wes den, i po slunci,

tamo k pachrbu.

Ajta s walé dým po ddinách,

i po ddinách stenánie žalostiwých hlasów.

Kto sežže ddiny?

i kto rozplaka waše hlasy?

kto? Wlaslaw?

poslednie budí jeho wrastwo

!

Pomstu i pahubu woji moji na nesií.

Otwecechu wojewod Ctmíru:

Kruwoj , Kruwoj škaredý otehnáše stáda,

ó i sdieše hoe w ddinách ohnm i meem •,

ws, e plzno bieše, pote jeho zloba krutá,

i zaje wojewodu nám.

I zazli s Ctmír na Kruwoj

z širokú prsu zloba s mu rozewe

10 po wsch po údech.

Wojíni! — wece —
z jutra záhé rozpálímy krutost wsiu;

pohowte zemdleným údóm!

Stojá hory w prawo,

i 5 stojá hory w lewo,

na jich wrcholi, na wysokej,

zírá jasné slunéko.

Horami zd otsud,

horami tam odtud tahií woje,

2 bitwu w sob nesií.

Aj , tamo k hradu , k hradu na skále,

tamo, kde Kruwoj wzi Wojmír i jeho

lepií dce,

jež zaje w hust lese, tamo pod šedú

2 5 skalií,

i pohan Nekla knz :
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Kruwoj Meklauu obéie wierii, i podáše rozložiciiu kopie po ramemi,

» érnii ruku : spchu ližeini,

obak hlasem tiem i rukii lii uwádieše Wzskoei ad Iretiech na wteré,

biedu na ludl ctwrtých na tretie,

Aj, wzhóru k wyšnu hradu, 5 i pátých až k wrchu ku liradowu,

aj, k hradu woji tede! s kad horechu mee,

1 zamiešichu se woji, s kad sipechu stely,

i hruuchu se k hradu s kad se iútichu búriecie klády,

po slowech udatna Ctmira, Aj, prúd Pražan urno prese zdi tele,

jako ledowiti mraci. i o zachwáli wsiu sílu w twrd hrad.

Pokrychu se pední , šcit na šcit, Wstup , Wojmiie ! wstup s milú swú

ladni zapierachu se na kopie dceru,

i w drwa w priec zasazená za drwa

;

pokro z weže wen, wz-rané blaho, tamo

i wýš nad wršinu lesa drnkachu mei na skálu;

jich w hrad, 1 5 na skále uzrieš krwáceti Kruwoj pod

bsnichu protiw meem z hrada tesajúciem. sekeru meslnií.

wáše na hrad Kruwoj rwániem býka. Wznide Wojmir w blahodjné jutro,

rwáše chrabrost w swoje ludi, wznide se swú dceru lepotwornú,

i mec jeho padáše w Pražany. i ze krwáceti wrah swój Kruwoj.

Jako drwo se skály, a po horách mnoho 20 I posla Ctmir koist wratno ludem,

silných dubów: s koistú wracie se lepá dwa.

tako ke hradu se shluce Neklanowých woj- I chtieše Wojmir obC wzdáti bohóm,

nów. w smže miest, w smže kroce slunce.

Wele Ctmir z zad udeiti na hrad, Wzhóru, Wojmíe ! wece mu Ctimír,

wele s peda peskoiti hradbu. 25 naši kroci chwátajú wícezit

Ajta, drwa w^^sokorostlá w hustot pod nad ^Maslawem; prodli w služb bohóm.

skalií Bozi chtjií stepati Wlaslaw.

piklonichu k pewnej hradb, Kehdy slunce dokrocí poledne,

po drwech by s wálely klády nad hla- jest nám dokroiti na sie mieslo,

wami wojem. 30 kd wícestwie hlas wojsk našich wzhlásá.

Aj, pod nimi z peda postawi s silných Wet ti zbran wraha twého, pojdi!

muž k muž, Wzradowa s Wojmir welewele,

sie týkachu druh druha širokýma plecema; wzwola s skály hlasem w lese hluným,

íirwa wložichu na rám, z mocna hrdla wolá k bohóm tako,

pie i w délie spewnichu lížemi, 35 i wztasú s drwa síra lesa :

i podstawichu sebe-dle dewce. Nezjate (s), bozi, swému slúze,

I wzskoichu muži na sie drwa, ež nepálí obt w dnešniem slunci!
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Dlužná obt bohóm, wece estmír,

a nynie nám na wrahy pospti.

Nynie wsedni ty na ruie kon,

prolétni lesy jeleniem skokem

tamo w dúbrawii

;

tam s cesty skála bohóm zmilena,

na jeje wrchu obtuj bohóm,

bohóm swým spásám,

za wícestwie w zadech, za wícestwie

w pred.

Neže s poznaje, že slunce pokroí na

twrdosti nebes,

stúpíš tamo na miesto ;

a neže slunce postúpl wterým krokem

i krokem tetíem nad wršíny lesné,

dojdu i woje tamo, kd obt twoje po-

wje w slúpech dýmu,

i pokoí s ws wojska tudy jdúce.

I wsde Wojmír na rucíe kon,

prolete lesy jeleniem skokem

tamo w dúbrawu na dráhu k skále;

na wrše skály zanieti ob
bohóm swým spásám,

za wícestwie w zadech, za wícestwie

w pred,

jim obtowa krawicu bujnú,

srst rwená po níe s Iskníeše;

jalówku siu kúpi ot pastuchy

w úwale tam u wysokej tráw,

dada za nu kón i s uzdií.

Plápoláše obt;

i blíží s woji k úwalu,

z úwala wzhóru w dúbrawu

woji, ozwueni hlukem,

jdu po jednom , oružíe nesiíce.

Prokni jda kol obli, bohóm sláwu hlásáše,

i zacházeje, zezwuce nemeškáše.

1 kehdy docházéše posleda wojew,

wzskoi Wojmír na svvój rui komon,

tuné kýty i plece náloži šesti jezdcem

g
za woji.

I jdéše wojska wsmi kroky slunce

až pod polednic slunce:

tamo na rowni oekáwáše je wojiwný

Wlaslaw,

10 ot lesa k lesu stáše jeho síla,

síla stáše ptkrát wcše Pražan,

jako z mraen z niej wznikáše jeket,

lánie psów pemnohá mnostwie.

Trudno nám wáleti s tmi wrahy,

15 kyj palicu málokdy zadrží.

Tako Wojmír. Na eže Ctmír wece:

Whlasno to w súkromí mluwili,

whlasno s hotowati na ws.

emu elo protiw skále wzpieci?

2 liška obludí túr jarohlawý.

Zd ny widti Wlaslawu s hóry:

rue dolów kolkol wrcha seho,

by wzad byli, kto u pred bchu:

opá chody tako dolem hory.

2 5 A sie sdieše Wojmír i sdieše Ctmír;

i hrnu s wojska kolkol hory,

i hrnu s wojska dewtikrát.

Tako wrahóm wzmnožichu swá ísla,

tako wrahóm wzmnožichu jich strachy.

30 Rozstúpichu s po nižniem chwrastí,

by s Isknula bra jich w zrae wrahóm;

i by leskem naplnema hora.

Nalit wyrazi Ctmír se zástupem,

zástup sn b tyrie hluków etný;

3 5 s niem ze stienów lesniech wyrazi Tas,

Tas osde elnc woje wrahóm:
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WnuW >v7.a(l! — Slrach i jim by ze

wsia lesa;

r()7.|>rmi se ady sem o lamo.

\>'ojmir wnoi iia n ehrabni rukii,

i z.astiipi inval na wzchod na pól,

\v bok s slawi proliwo Wlaslawu.

Aj, riie les rwániem iz líwala,

jakby hory s horami wálely

i >vsé drwa w sebe rozlámaly.

I wyskoei Wlaslaw protiw Ctmiru,

i wyrazi Clmir proti Wlasla>vu

\v Ulili se . raiiu opt ramí,

srazi Wlaslaw dolów.

Wlasla>v strašno po zemi s koti.

i >v bok, i wzad, wsláli nemožeše

:

Moena jej sipáse w noc írnu.

Kypieše krew ze silná A\'laslawa,

po zelené tráwe w sýru zemin leíe;

5 aj , a wyjde dusá z r>viícej huby,

wylet na drwo a po drwech

sémo tamo, doniž mrlew nežžen.

Ulekli se n Wlaslawa jsúci,

lípéchu wzhóru na strá otsud,

1 o skryto ped Clmírowým widem,

ped Ctmírem Wlaslawobojcem.

Zewzni wicestwie k Neklánu radostnu

uchu,

i zraei s koist Neklanowu radostnu oku.

JELEN.

Píse tuto, nesaucí vv sob ráz hluboké starožitnosti, klademe ješt do pohanské doby,

akoli se nám we dvvau rukopisech teprw XIII století zachowala: we Kralodvvorském

totiž a w jiném pergamenowém zlomku. Museum eskému náležejícím. W obau rukopisech

text její doslown se srownáwá.

Bháše jelen po horách , po wlasti,

poskakowa po horách, po dolinách:

krásná parohy nosi,

krásnýma parohoma hustý les proráže,

po lese skákáše hbitými nohami.

Ajta junoše po horách chodíwa,

dolinami chodíwa w luté boje;

hrdlí bran na sob nosíwa,

braú mocnií rozraze wrahów shluky.

Nenie juž junoše w horách!

Podskoci nah zd Istiwo lutý wrah,

zamieši zraky z\6hú zápolena,

nderi téžným mlatem w prsy,

ewznchu mutno žalostní lesí
;

15 wyrazi z junoše dušu, dušicn,

sie wylet pkným táhlým hrdlem,

z hrdla krásnýma rtoma.

Aj tu ležie!

Teplá krew za dušicií tee, za otletlií,

2 syrá zem welií krew pije;

i by w každej dw po žalným srdéce.

Ležie junoše w chladnej zemi,

na junoši roste dubec, dub,

rozkládá s w suky ší i ši.

2 5 Cháziewá jelen s krásnýma rohoma,

skáe na nožiciech ruiech,

\vzh(3ru w lístie piená táhlé hrdlo.

Sletujií s tlupy bystrých krahujcew
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ze wsia lesa smo na sn dub,

pokrakujú na dub wšici

:

Páde junoše zlobií wraha.

junoše plakachu ws d\vy

!

GOSPODI POMILUJ NY.

Následující krátká píse jest prwní a nejstarší památka uwedeného do ech náboženstwí

kesanského ; ne bez dwodu myslí se, že buto od prwních apoštolw Slowanských C^TÍlla

i Methodia, bu od nejstarších uedlníkw jejich pochází, bywši, dle swdectwí Kosmasowa, již pi

swcení prwního biskupa Pražského Détmara r. 973 od obecného lidu zpíwána. VVdomo,

že w promnné form jazykowé až do našeho wku w kostelích eských se zpíwáwá. Zde

ji klademe w domnlém pwodním slohu jejím, pidáwajíce pozdjší její formu z rkp. we.

bibl. z XIV století pod signat. XVII. F. 30. (Modlitby).

PUWODM FORMA.

Gospodi, pomiluj ny,

Jesu Krste, pomiluj ny!

ty spase wsgo míra,

spasiž ny, i uslyš,

Gospodi, glasy naše.

Daj nám wsm, gospodi,

žiz a mír w zemi!

Krleš, Krleš, Krleš!

pozdjší forma.

Hospodine, pomiluj ny!

5 Jesu Kriste, pomiluj ny!

Ty spase wšeho míra,

spasiž ny, i uslyšiž,

Hospodine, hlasy naše!

Daj nám wšem, Hospodine,

10 žizn a mír w zemi.

Krleš, Krleš, Krleš.

LATINSKY PEKLAD.

Domine, miserere nostri,

Jesu Christe, miserere nostri!

Tu Salvátor totius mundi,

salva nos, et exaudi,

domine, voces nostras.

Da nobis omnibus, domine,

Ubertatem et pacem in terra!

Kyrie eleison etc.
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JAROMÍR A OLDICH.

Zpowu tohoto. jiMU slawí porá/.ku liolcsl.iwíi Chrabrého, krále Polského w echíích, i

oswoboziMií C\'ch od whídy Polské na porálkii inésíce záí r. 1004, nezstala nám než po-

slední as tíetina, s kteraužto zaohowané posawad listy Rukopisu Kralodworského se poínají

(knihy III knj)t. 20). Ze dwau ziízkiiw pedcházejících lislíiw widéti jest, že poátek jeho

znl takto: Zwola J(aroniir). Slt>žen jest zpéw tento bez pochyby nedlauho po skutku, sro-

wnáwaje se s prawdau historickau mnohem lépe, nežli Kosmasowa zprávva.

se w rn les

lamo , kam se wládyky snéchu,

sedm sicli wládyk s udatnými sbory.

>Výhoi dub tamo s niem snahií cbwáta

se wsiií chasií swojú temnem nocniem;

sie chasa mu bieše na sto chlapów,

>vsch sto jmieše w nožnách brielné mee,

k meem wséch sto jmieše mocná paže,

k Wýhou w útrobách statnú wieru.

Dostiípichu mýta stedem lesa,

podáchu si kolem praMe ruce,

tichými sIo^'esy howoili.

Noc se pewalíše pes pólnoci,

pokroíše k jutru šedošeru.

Ajta wece Wýho knz Olde:

Hoj, poslyš ty weleslawný knze!

bóh ti bujarost da u ws údy,

bóh li da whlasy w bujnií hlawu^

ty ny wedi proti zlým Polanóm!

Po twém slo>v pójdem, w prawo, w lewo,

bud w ped, bu w zad, u ws potky lute'.

Wzhóru! wzmužte chrabrost bujných srdec!

Ajta knz wz prapor w mocnii ruku:

Za mnii, za mnu chrabro na Polány,

na Polány , wrahy našich zemí ?

Hrniíše se za niem osm wládyk,

s Avládykami tie sta pól sta woinów,

woinów pcudatných , tamo kde b
mnostwie Polán rozwaleno we sn.

5 INa wrše, kd sláchu pokraj lesa:

aj , wsia Praha mlie w jutniem spaní,

Wltawa s kiíie w ranj páe,

za Prahlí s promodrujú wrši,

za wrchy wzchod šedý projasuje.

10 S hory dolów. Ticho ws, licbúnko;

w tichej Praze chytro pokrychu s,

oružie ws krzny zahalichu.

Jide pastucha po šerém jute,

hlásá bránu otwoiti wzhóru.

1 5 Slyšie stráže wolánie paslušino,

otwoí mu bránu pes Wltawu.

Wznide pastý na most , blasno triíbi

;

wzkoi knz na most, sedm wládyk za niem;

prokní cwála se wsiem se swým ludem.

2 Uderichu rány bubny hromne',

wyrazichu zwuky triíby hluné
;

chorííhwi tu sbory na most wražií,

wes most otásá s pod jich dawem:

strach uderi u ws u Polány.

2 5 Aj, Polené oružie chwátajú,
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aj, wiádyky scné rány sekií;

Polené tu skáu smo tamo,

dawem trcú ku brán piekopy,

dále, dále ped udatnu scií.

Aj, wícestwie jesti bohem dáno!

Wstane jedno slunce po wsm nebi,

wstane Jarmír nad wsiií zemiú opt.

Roznosí se radost po wsj Praze,

roznosí s radost kolkol Prahy,

rozlétnu s radost po wsj zemi,

5 po wsj zemi ot radostnej Prahy.

píse na wysehrad.

Jest zlomek na listu pergamenowém we 4. w eském Museum, psaný asi w prwní

polowici XIII století. Píse sama zdá se pocházeti z dÍA\'Tijsího století , kdežto Wyšehrad

ješt dležitjším widl se býti, nežli Praha sama.

Ha ty naše slunce,

Wyšegrade Iwrd!

Ty smle i hrd

na píkíe stojíeš,

na skále stojieši,

wsm cuzíem postrach!

Pod tobú eka

bystrá walíe s:

walíe s eka

Wltawa jará.

Po kraj eky

Wltawy cisty

stojie siela chwrastia,

pochladeek mil.

Tu slawieek malý

weselo pje,

pje i mutno:

jako srdeko radost,

žal jeho uje.

10 Kéž jázísm slawieek

w zelene'm luze

!

Ruebych tamo lecial,

kd drahá chodie

wecerem pozdno,

1 5 i když ws milost budíc,

wslíký žíwok

welím snaženslwiem

jejíe želíe.

Jáz nebožciek tiížíu

2 po tob, lepá!

Pomiluj chu(da) !
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Z B Y ÍI O .

Píse ta. ar na dobu jistau. jakož i piodošlá, neukazuje, pedcc do staršího wekn zdá

se nále/eli, zwlást piiponunanim mlatu, co zbran, kteréžto we \II1 století w Cechách již

solwa wíie iižíwáno. Ote se w Rukopisu Krab)dworském, knize III, kapitole 28.

Polelowa holub se di-cwa na di-ewo,

žalostiwo Mfka hoe >vsmu lesu.

Aj ty lese širý ! w lobe jáz lelihvaeh

s holubicii draiuí , s mílii
,

presniílílkú !

Ah! a zlobný Zbyhoh ch>váti liolubicu,

i otnese u hrad, ach! a u hrad twrdý.

Aj obháze junošc kol l>vrda brada,

žalostiwo uzdycha po swej drabej milej.

Ot brada na skálu. Na skále si sede;

žalosliwo sedie, s nmým lesem mlcie.

I prilet holub, žalostiwo wrka.

Podwiže junoše blawu k nmu, wece:

Ty holiibce mutný! tob mutno samu,

tob-li krahujec uchwáli twú družu?

Ty Zbyhoni tamo na tom twrd hrad!

ty uchwáti nioju drabú
,

predrabiíckii

a otnese, ach! u brad, u brad u twrdý!

Holiibce ! ty bysi byl wále s krabujem,

kdyby tob bylo srdice udatno
;

ty bysi byl wydel krahujc swií drahú,

kdyby tob byla drawá ostrá drápy;

ty bysi byl zabil krahujce zlobného,

kdyby ti byl twrdý , masožrawý nosec :

wzhóru, mutný junoše! zeni na Zbyhon!

tob srdce peudatno proti wrabu,

tob protiw jemu brán silná, ostrá,

tob jemu w blawu tžek, železný mlat!

Ruce junoše dolów, w dole temným

lesem

;

i wze na s swoju bra, i na rám mlat

swój,

5 spje lesem temným ku bradu ku twrdu,

b u brada twrda nocií. Wezd temno.

Tlue silnú psCií.

Kto to? s hradu slowa.

Já jsem, lowec bludný.

10 ' Otwoie s wrala.

Tluket silnií psfií: otwoie (s) wtere.

Kd wládyka Zbyhoh?

Za welikií sieii.

Tamo Zbyhon wilný, tamo plaka dwa.

1 5 Aj otwoi lowcu

!

Neotwoi Zbyhon.

I rozrazí mlatem dwi silný junoše,

i rozrazí mlatem Zbyhonwi blaw^u,

hradem wezd bhá i ws w hrad pobi,

20 u swej krásnej dwy do úswla leže.

Pijde ranné slunce wrchoiy df-cw k hradu

;

pijde now^á radost w junošino srdce,

že swú krásnu dwu chowá w silnií pažií.

Cie ta holubice?

2 5 Zbyhon ju uchwáti.

Jako m zd wza, tak ju w twrd hrad

W lesy s twrda hrada!

I letiešc w les

2
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i letieše sino, i letieše tamo,

se di-ewa na dewo, se swojím holúbcem,

s holúbcem spáwáše na jednej wtwici.

Wzradowa s dwa, se swojím junošií

chodi smo tamo , wezd kanio zechtie,

s militkým spáwáše na jednom ložici.

BENEŠ HERMANOW.

Zpwem následujícím „poíná se kapitula šestmezcietmá tetiech knih, o pobití Sasików,"

w rukopisu Kralodworském. Toto pobití Sasikw skrze Beneše syna Hermanowa stalo se r.

1203, když w nebytí krále Pemysla Otakara I w zemi (an k císai Ottovyi IV byl zajel,)

wojsko markrab Míšeského, ku pomst za zapuzení králowny Adély, do Cech bylo wtrhlo.

Beneš, Hermanuw syn, pipomíná se we starých listinách eských w létech. 1197 — 1220,

byw posléze kastellanem Budišinským (1217 — 1220). Od nho, aneb ode bratra jeho Mark-

warta, pochází rod w echách slawný pánw (nyní hrabat) z Waldšteina.

Aj ty slunce, aj slunéko!

ty-li jsi žalostiwo?

emu ty swietíš na ny,

na biedné ludi?

Kde jest knz? kde lud náš branný?

K Ot daleko zajel!

kto ny wrahóm wytrže,

sirá wlastice!

Dlúhým tahem Nmci tahií,

a jsii Nmci Sasici,

ot Zhoelských dewných hor

w naše krajiny.

Dajte, nebožátka! dajte

stiebro, zlato, zbožice
;

paky wám wyžehajú

dwory, chyžice!

A wšecko nám wyžehachu,

stiebro , zlato pobrachu,

howdce olclinachu
^

dále k Troskám jdú.

Netužte, kmetie! netužte :

5 juž wám trawika wstáwá,

tako dlúho stupaná

cuziem kopytem!

Wíte wnce z polských kwtów
swému wyprostiteliu

!

10 Osenie s zelená,

promnie s ws.

Rue s (ws) promníše.

Ajta, Beneš Hermanów

tamo lud w hromadu zwe

15 protiw Sasikóm.

Shluiechu s kmetšti ludé

w lese pod Hrubú Skalú,

wsiak za oružie jme cep

protiwo wrahóm.

2 Beneš, Beneš w pedu jede,

za niem wes lud dražliwý

pomstu, pomstu — wolá — wsm
Sasóm pleíiúcim!
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Ajtn, hnewy Uhwátihu

krulosfii obé slrunt*,

>\ /.biiichii se w útrobách

ro7-e7.lenÝh muž,

rozoliiiilni zraky jejú

proli sob slrašiwo;

Nvsliiiui kyje nad kyje,

kopie uad kopie.

Srazisl tu ob stran,

jakž,by les w les s walil;

jak blesk hronia po nebi,

tako blesk nieeew.

Wzezwuee skek hrozonosný,

poplaši >ves zwí' leský,

ws nebeská letadla

až po tetí wrch.

Rozléhá s po líwalech

ot skalnatých hor

lu ráz kyjew, tu meíew,

jak kot wetchých drew.

Tako stasta ob stran

proliw sob bez hnuta

5 na zasazenu patií,

na pewnií lýtkií.

Obrati s Beneš wzhóru,

kynu meem na prawo:

tamo s síla hrnu;

1 o kynu na lewo :

i w lewo biíríše síla

;

olzad na skalnatý lom,

i z loma ws kamenic

na Nmce wrhú.

15 Ide potka s chluma w rowiu;

i by Nmcem úpti,

i by Nmcem prnúli

i pobitie jim.

LUDIŠE A LUBOR.

W rukopisu Kralodworskétn (knize III, kapit. 27) píse tato má nápis „o slawném

sedání** 1. j. turnaji. Sedání takowáto do Cedí uvvedena jsau teprw za kralowání Wálawa
I (1230— 1253;) píseii tedy nenuiže než ze druhé polowice XIII století pocházeli, aniž snad

na skuteném jakém píbhu založena jest.

Znamenajte staí, mladí

o p()lkách i o sedání.

Bieše druhdy knz Zálabský,

knz slawný, bohatý, dobrý;

len imieše dce jedinu,

sob i wsm milú wele.

Ta dci na diw sliná bieše

:

tla urostle'ho krásn;

2 líce jmieše owšem biele',

na lícech rumenci klwíechu;

oi jako nebe jasné,

» po jejej bielej šíji

wlasy zlatoslwúcí wjú,

25 u prsléncech skadeeny.
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Aj, druhdy knz káže poslu,

by se páni wsici snli

na hrad na hody \yelike'.

I kdaž b den ustawený,

snéchu se sem wsici páni

z dalnýcli zemí, z dahiých wlastí

na hrad knz na sie hody.

Wzezni hlahol trub i kotlów.

Páni ku knz se hrnu,

poklonichu s tu knz
i kniení i lepej dcei;

za pedlúhé stoly sedlí,

prokni rozenie-dle sweTio.

Nosichu jedenie diwá,

i nosichu pitie medná;

i by hodowánie hluné,

i by hodowánie slawné.

Rozstiípi s síla w údech,

rozstúpi s bodrost w myslech.

W ta doby knz wece pánóm:

Mužie ? nebudí wás tajno,

z kakých píin sta s snli:

statní mužie! jáz chcu zwiesti,

kácí z wás mi najplznjí.

W míe wálku múdro zdáti;

wezdy nám súsde' Nmci.

Die knz. Petrže s ticho
;

ot stolów tu wstachu páni,

poklonichu s tu knz
i kniení i lepej dcei.

Kotly, trúby slyšeE znowa.

Ws s ku sedánu strojí

lu ped hradem w šíré lúce.

Wz-wýši, na pawlai krásné,

sedie knz se starostami,

sedie kniení s zemankami

i Ludiše s dwicemi.

I káže knz zemanóm swým:

Kto chtie prwí na sedánie,

ty jáz knz sám ustanowiu.

I káže knz na Stebora,

5 Stebor Ludislawa zýwá.

Wsedasta oba na kon,

wzesta dewce ostrú hrot,

prudko protiw sob hnasta,

dlúho spolu zápasista,

10 ež dewce oba zlámasta;

i tak uondána bsta,

oba z dráhy wystúpista.

Zewznie hlahol trub i kotlów.

I káže knz zemanóm swým:

1 5 kto chtie wteí na sedánie,

aby kniení stanowila.

Kniení na Srpoše káže,

Srpoš Spytibora zýwá.

Wsedasta oba na kon,

2 wzesta dewce ostrú hrotu.

I hna Srpoš w Spytibora,

wysadi jej z twrda sedla,

sám s s kon rue wrže.

Oba dobysta tu meí,

2 5 ráz po ráze w rná šíty,

jiskry w zprchu z rnú šítú

;

Spytibor Srpoše see,

Srpoš w chladnu zemiu páde.

I oba sta unawena,

30 oba z dráhy wystúpista.

Zewznie hlahol trub i kotlów.

I káže knz zemanóm swým:

kto chtie tetí na sedánie,

by Ludiše stanowila.

35 Knžna na Lubora káže,

Lubor Bolemira zýwá.

Wsedasta oba na kon,
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wzcsta drewce ostrii lirolii,

ruie >v ohradu se hnasta,

protiw sobe zamerisla,

srazista se ošcepoma :

Bolemír se s kon koti,

šiil mu daleko zálete;

olnesú jej chlapi z druhy.

Zewznie hlahol trub i kollów.

Lubor na Ruboše zýwá

:

Ruboš ruie na kón wzskoci,

prudko na Lubora žene;

Lubor kopie meem preté,

kepe w helm mu >vrazi ránu

;

Rubeš wazem s kon spade

;

otnesú jej eitlapi z dráhy.

^^zezni hlahol trub i kotlów.

Lubor na zemany zý>vá

:

Klo se chtéjií se mnií bíti,

tm >v ohradu smo jeti

!

1 by howor mezi pány;

Lubor na ohrad ždáše.

Wylee Zdeslaw dlúhé drewce,

i na drewci tuí idawa

;

wzskoci na o jarobujný.

brdiwými slowy wece

:

Pradd (mój) zbi diwa túra,

olMk zahna Nmcew sbory:

zkusi Lubor chrabrost nioju!

o i tu protiw sob hnasla,

hlawama w sebe wrazisla,

aj oba s koniu spadesta;

ruce zd mee dobysta,

opšalá zápasista,

10 kepe mecema niáchasta,

kol s rozlehachu rázy.

Lubor s k nmu piboci,

niecem krto w helm mu see,

helm s rozskoci wdwa kusy;

1 5 meem w mec uderi ránu,

i mec wzlet za ohradu:

Zdeslaw s na zemiu >vrže.

Zewzni hlahol trub i kollów.

Oklúi Lubora panstwo,

2 i wede jej pede knze,

ped kniení i ped Ludišu:

Ludiše mu wnec stawi,

wnec z dubowého listie.

Zewznie hlahol trub i kollów.
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J A R O S L A W.

Zpéw tento „o welikých bojech kesan s Tatary" wztahiije se na známé z djin wítz-

stwí Jaroslawa ze Šternberka, kterým r. 1241 Tatary u Olomauce poraziw, Morawu celau

od nich oswobodil. Ze jména Tatarského chána zde pipomínaného , Kublaje , který teprw

od r. 1259 do 1294 panowal, zawírati jest, že zpw ten teprw asi w poslední twrti XIII století

složen byw, za nejmladší w celé té zbírce powažowati se musí. Tomu naswéduje také báje-

ná powést o mladé Kublajewn (t. j. knéžné Tatarské,) která ponkud i w nmecké legend

o S. Hedwice se wyskytuje, a o které w pojednání „Der Mongolen Einfall im J. 1241,"

von Fr. Palacký, Prag, 1842, obšírnji mluvveno jest.

Zwsluju wám powst weleslawnú

o welikých potkách, lutých bojech;

nastojte, i wes swój um zbierajte,

nastojte , i nadiwno wám sluchu !

We wlasti, kde Olomúc w'éwodí, .

jesti tamo hora newysoká,

newysoká, Hostajnow jej imie;

máti božiá diwy tamo tworí.

Dlíího wlasti naše w míe bchu,

dlúho obih mezi ludem ktweše;

né ot wzchoda w zemiech búa wstáše,

wstáše dcee-dle taterska cháma,

juž kestnšti ludé pro kamenic,

pro perly i pro zlato zabili.

Lepá Kublajewna, jako luna,

uslyše, že wlasti na záchod,

w sch-že wlastech luda mnoho žiwe;

otprawi se poznat nrawów cuziech.

Na nohy tu skoi junów deset

i dw dw ku prówodu jeje;

nahrnuchu, eho teba bieše,

i wsedachu wsi na rucie kon,

i brachu s, kamo slunce spje.

Jako zora po jute s seje,

kehdy nad mrkawy šumy wznide:

tako s dci Kublajewa cháma

rozenu i strojnú krásií sieše.

5 Obwleena b wsia w zlatohlaw,

hrdlo, adra rozhalena jmieše,

wnena kameniem i perlami.

Diwiechu s Nmci kráse také,

záwidchu bohatstwo jej welim,

10 stežechu jej piíti jeje dráhu,

wypadnuchu na nu mezi dewy,

zabichu ju, i pobrachu sbožie.

Když sie slyše Kublaj, chám taterský,

e s sta se dc«rú jeho drahú:

15 sebra woje se wsch wlasti walných,

tieže s woji, kamo slunce spje.

Slyšechu to králi na záchod,

ež chám spje na ludné jich wlasti

;

srotichu s druhý ke druhému,

2 i sebrachu pewelikú wojsku,

i tažechu polem protiw jemu.

Na rowni (s) walnej položichu,

položichu, i cháma zd ždáchu.
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Knblaj káie Nvsi^m swým rarodejom,

hádai in , Invzdárom , kiixeliiikóm,

aby wstowali , uliodniice,

kleruký by konec boj jmel >vzili.

Sbrabii se nalil íarodéji,

hádai , bwezdári , kiizclníci,

na dwe stran kolo rozslúpichu,

i na dli tresf crnií polo/ichu

i jn na dw póle rozscepiciiii

:

prwej póle Knblaj ini Nvzdelui,

wlerej póle králi im >vzdcbn,

welchými slowesy nad sim wzpchii.

Pocechn trsti spoln wojewati,

i tresC Knblajewa swiceziše.

Wzradowa se ninoslwie wsého Inda,

prokní tee ruce konm swojini,

i do rad s woje postawichu.

Kreslené ni swti neimchu,

a bnácbu bez uma w ady pohan,

s takú pýchu, jakú sílu jmchu.

Tu s i^ryrý boj w hromadu srazi

:

siely dscichu jako piwal s mraków,

ošcepów lom jako rachot hroma,

blsket mecew jako ohe búe.

Ob stran jarobujnú silií

druha druz postiipati brání.

Pohany juž mnost^vie kesfan hnášc,

i juž by jim byli odoleli,

by nepišli arodji \v now,

prinesiíce ty trsti rozšepené.

Tateré s >vcle zapolechu,

na kesany luto >vyrazichu;

lako krupo je po sob hnachu,

že je jak zwr plachý rozprnuchu.

Tu šcít leže, tu helmice drahá,

lu k() wlee w stemnech wojewodu,

In sn ješutno w Tatary teíe,

ande milosrdie pro bóh j)rosi.

Tako Tateré s rozwojichu,

>vz-ki*esfany da cetnií položichu,

5 dw kráwleslw sob podmanichu:

starý Kyjew i Nowýhrad i)rostran.

W skoie roznosi s hoi-e w zemiech,

po wscch wlastech lud sbierali stanu

;

poslawichu ctyrie walné woje,

1 o obnowichu wrastwie s Talaríny.

Tateré s hnuchu w |)rawú stranu,

jak mrak crný, kehdy ledem hrozí

posutí úrody tuných poli

:

tako by roj slyšán ot daleka.

1 * Nalit Uhi-ie w setniny s shluklí,

nalit oruženi s nimi slretnií^

a w ješut by chrabrost, udatenslwie,

w ješut ws jich drzostné wspieránie:

sraziíce Tateré stedem w ady,

2 rozprnuchu ws jich woje etné,

poplenichu ws, e w zemi bieše.

Otslupi nadja ws kesfany,

i by hoe hora wsho wcšie;

wzmodlichu s bohu žalostiwo,

2 5 by je spásal sich Tatar zlostiwých.

Wsta, o Hospodine! w hnew SAvojiem,

sprosE ny wrahów, sprosC ny slíhajiíciech;

potlaiti chtjií dušu našu,

okluiíce ny wuž wlci owce

!

30 Prwý boj nám ztracen, ztracen wlerý
;

Tateré s w Polsce rozložichu,

blíže blíž poplenichu ws wlasli,

dodrachu s luto k Olomiicu.

Bieda wstane tužšia po krajinách,

35 nie neby prosto ped pohany.

Wáleno den , wáleno den wterý,

wícestwie s nikamo nekloni.
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Ajta rozmnožie s Tatar mnoshvie,

jak s množie weerní tma w jeseii,

i u powodu sich Tatar lulých

kolebáše s woj kesan stedem,

úsilno s drúce k smu chlumku,

na nmž máti božiá diwy twori.

Wzlióru, brati ! wzhóru ! wola Wneslaw,

uderi swým meem na šít stiebrn,

i chordnvu wýš nad hlawú toi.

VVs s wzmuži , ws w Tatary wnoi

;

srazichu s w jednu sílu silnu,

wyrazichu jako ohe z zem
tamo k chlumku iz Tatar pemnostwie.

Zpátenými kroky chlumkem wzhóru;

na podchlumí w ší s rozstúpichu,

k spodu súžichu s w ostru hranu,

w prawo w lewo pokrychu s šcíty,

wz-ramena wložichu bystrá kopie,

druzí prwým, tako druhým tetí.

Mraky stel tu s hóry na Tatary.

W tom temná noc posula wsiu zemiu,

rozwali s k zemi i k oblakóm,

i zapeti zraky zápolená

i kesfan i Tatar protiw sob.

W hust tm kestné náspy wrhií,

náspy zakopané kolkol wrcha.

Když na wzchode jutro poínáše,

pozdwiže s wešken tábor wrahów.

Tábor sen b strašný: kolkol chluma,

až do nedozírama daleka,

na ruciech tu koniech wimž hemžechu,

nosúce na kopiech napíchané

hlawy kesfan wzwýš k chámowu stanu.

Shlue s tu mnostwie w jedmi sílu,

zamichu wsici w jednu stranu,

mknuJiu s prudko wz-chlumek wzhóru.

i wzúpichu skekem wsstrašiwo,

ež s hory doly rozléhaly.

Kestné na náspech wšudy siachu,

máti božiá dodáše jim chrabrost,

5 napínachu rue tuhy luky

i máchachu silno ostré mee

:

i by Tatarowóm ustiípati.

I wzjetri s národ Tatar lutých,

zamiesi s chám jich krutým hnwem;
1 o ^y tie prúdy s rozstúpi wes tábor,

i hnachu tmi prúdy luto wz-chlumek.

Kestné skácechu dewes dwadset,

wsch dwadeset , e jich tamo stáše,

piwalichu klády pokraj násep.

1 5 Juž juž Tateré s w náspy hnachu,

skekem wúce až do oblak strašno,

juž s jechu náspy rozkotati:

i swalichu s násep klády mocné,

sie smakachu Tatary jak rwy,

2 sdrtichu je ješe wzdál na rowni.

I by bojewáno dlíího krto,

až noc temná konec bojem zdieše.

Pro bóh ! aj nastojte ! slawný Wneslaw,

slawný Wneslaw srazem s násep šípem!

2 5 Krutý žel tu teskné srdce rwáše,

trapná žíž útrobu krto smáhše,

sprahlým hrdlem Izali rosnií tráwu.

Weer tich tu projde na noc chladnu,

noc s promníše w jutro šero

;

30 i w táboe Tatar kludno bieše.

Den s rozhoiewa na poledne:

kestné padachu trapnií žížií,

wypražená ústa otwierachu,

pwše chrapaw k matei božiej,

35 k niej swá umdlá zraky obracechu,

žalostiwo rukama lomichu,

ot zem do oblak teskno zrchu.
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Nwzmoino nám déle žížhú trati,

iiewzmožno pro iiíii woje>v»li;

komu *zdra>vie , komu drah žiwótek,

tomu >v Talerech milosti zdáti.

Tako chu jedni , tako druzí.

Trapnoje zhynuti žižíuí meca

;

>v porobe nám bude >vody dosti.

Za mnii, klo tak smysle !— wece Westoii—

za mnii, za mnii, koho wy žižh trápí !

Tu Wratislaw jak túr jarý skoti,

Westoíia za siln paži chwati,

die : Prorado ! skwrno kresfan wcná I

>v záhubu chceš wrci dobré ludi?

Ot boha na milost zdáti clnvalno,

ne >v porob ot swrepých Tatar!

Nerodte . brati'ie, spti w pahubu :

pretrpchom najlutjej wedro,

bóh ny sílil w rozháralé póldne:

bóh nám sešle pomoc ufajiícím.

Zastyte se, mužie , takých eí,

ac se hrdinami zwáti chcete.

Pohynemli žížií na siem chlumce,

smrt sie bude bohem zamena

;

wzdámyli s meem našich wrahów,

sami wražbu nad sebií spáchámy.

Mrzkost jest poroba hospodinu,

hriech, w porobu samochtiec dáti šíju.

Za mnií poJte, mužie, kto tak smysle,

za ninií, ped stolec matee božiej

!

Ide za niem mnostwie k kaple swtej

:

Wstan, o TOspodine! w hnw swojiem,

i powyš ny w krajinách nad wrahy^

wyslyš hlasy k tob wolajúcie !

Okliiceni jsmy lulými >vrahy,

wyprosí ny z osidl krutých Tatar,

i daj swlaženie útrobám našim
;

hlasonosnú obf tob wzdámy.

Poti w zemiech našich nepiálely,

shlad je u >vk, a wky wkoma

!

Ajhle na wznojeném nebi mráek!

Wzdujií wti, zahuie hrom strašný,

5 chmúráše s tua po wsm nebi,

blsky rázráz bijú w stany Tatar.

Hojný j)riewal pramen chlumský zžiwi.

Minu biia. Woje w ady hrnií :

ze wsch wlastí, ze Avsch krajin zem
1 o k Olomúcu choníhwi jich wjú

^

tžcí mei po bocech jim wisá,

plní tidi na plecech jim ehcií,

jasní helmi jim na bujných hlawách,

i pod nimi ruí koni skácú.

1 5 Wzezwucaly hlasy rohów lesních,

udeily zwuky bubnów besknýcli.

Nalit srážajew stran ob:

podwihaje s mhla ote pracha,

i by potka krutá poslednje

:

2 wznide chest i drnket ostrých meew,

wznide siket kalených stel strašný,

lom ošcepów, rachet kopí bystrých.

I by klánie , i by porúbánie,

i by Ikánie, i by radowánie;

2 5 krew s walé jak bystiny dšewy,

mrch tu ležeše jak w lese diewie:

smu hlawa na dwé rozcepena,

smu sruben st ruce ob,

sn s kotie s oe pes druhého,

30 i sn zeiwý swé wrahy mlátí

jak po skalách lutá biía dewa,

smu w srdce po jilce mec wtasí,

i smu Tataín ucho stieže.

Uh! by ryk, stenánie žalostiwo!

35 Kesfné pocechu utiekati,

Tateré je lutým dawem hnáti.

Ajta! Jaroslaw jak orel let:
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twrdií ocel na mohiícech prsech

pod ocelí chrabrost, udatenstwie,

pod helrniciu welebyster whlas;

jarota mu z žhawú zraku plaše.

Rozkacen lina, jako lew drážliwý,

když mu teplií krew se udá zieti,

kehdy nastelen za lowcem žene

:

tako wzluti se, wz-Tatary tri;

ešie za niem, jako krupobitie.

Wrazi krto na Kublajewica,

i by potka owsm welelulá:

srazista se oba ošepoma,

zlomista je oba welím praskem.

Jaroslaw, wes we krwi s oem sbrocen,

meem Kublajewica zachwáti,

ot ramene šúrem kylu protce;

5 takož spade bezduch mezi mrchy,

zarachoce nad niem túlec s lukem.

Ulee se wes lud Tatar lutých,

otmetáše dewce séhodlúhé,

palowáše tu, kto te'ci móže,

1 o tamo , otkad slunce casno wstáwá

:

i by prosta Hana Tatar wrahów.

PISNE RUKOPISU KRALODWORSKEHO.

Písn tyto wzaty jsau nkdy bezpochyby ze samých úst národu eského, a zaujímají

wtší ástku kapitoly 28mé w rukopisu pewzácném již asto jmenowaném.

a. Kytice.

vV' je wtieek
s kniežeckých lesów :

bže zmilitká

ku potoku,

nabiera wody

w kowaná wdra.

Po wod k dw
kytice plyje,

kytice wonná

z viol a róží.

I je se dwa
kyticu lowit,

spade, ach spade

w chladnu wodicu!

Kdabych wdla,

kytice krásná !

1 5 kto tebe w kyprú

zemicu sáze:

tomu bych dala

prstének zlatý.

Kdabych wdla,

2 kytice krásná!

kto tebe lýkem

hebúckým swáza:

tomu bych dala

jehlicu z wlasów.

2 5 Kdabych wdla,

kytice krásná !

kto t po chladnej
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wodii pusli

:

tomu bych dnla

wieiiek s>vój s hlawy.

b. Jahod y.

Jde mií mihi na jaht)dy

na /.diMui borka:

zadrieše si ostré trnie

w blilkii noiiii

;

nemóie moje zmililká

na no/.iu wstiipiti.

Ach ty trnie, ostré trnie!

iemii si bol sdéU) ?

za to budeš, ostré trnie,

z borek >vymýténo.

Pozdi, milá, w pochládecce

w zelené borecce

:

jáz dohéhu na pahíeek

po koniecek bielý.

Konieek s na paliíce

w huslej tráw pase,

moje milá w pochládecce

na milého ždaje.

Je s milá žalowali

po tichiínku w borce:

Ach, e ekne moje máti,

jáz nešastná roba !

Wezdy mi riekáše máti:

chowaj s junoší!

emu s junoší chowali,

kdaž sú dobí ludie?

I pijedech na koníce

jako sniežek bielém,

skocích s kon, wiezech na suk

za stiebrnú uzdu.

Objech dwe, pižech ksrdcu,

i celowach ústa :

i zabude krásná dwa
w nožici bolný trn.

Laskachom s, milowachom,

slunce na záchod.

5 Pojed, milý, ruce domów,

sluneko nám zajde I

Wzskoíich ruce na koniecek

jako sniežek bielý,

i Nvzech zmililku w nárucie,

10 oljedech sú domów.

c. Rž e.

Ach ty róže, krásná róže !

emu si ran rozkwella?

1 ;') rozkwetawši pomrzla ?

pomrzawši uswdla ?

uswdewši opadla ?

Weer sdch, dlúho sedech,

do kuropnie sdch,

2 nic doždáti nemožech,

ws diezhy, liicky sežech.

Usnuch. Snieše mi s we sn,

jakoby mn, nebožce,

na prawej ruce s prsta

2 5 swlekl s zlatý prstének,

smekl s drahý kamének:

kamének nenadjidech —
zmilitka s nedoždech!

30
d. Z e z h u 1 i c e.

Wšírém poli dubec stojí,

na dubci zezhulice

zakukáše, zaplakáše,

že nenie wezdy jaro.

35 Kakby zrálo žitko w poli,

by wezdy jaro bylo?

kakby zrálo jablko w sad.
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by wezdy léto bylo?

kakby mrzly klasy w stoze,

by wezdy jese byla?

kakby dw tžko bylo,

by wezdy sama byla ?

6. Z a r m a u c e n á.

Ach wy lesi, tmawí lesi,

lesí Miletínští!

emu wy se zelenáte

w zim, w lét rowno ?

Ráda bych jáz neplakala, '

nemiítila srdce:

a eknte, dobí ludie,

ktoby neplakal zd

:

kde mój otík, otík milý?

zaheben w rowece;

kd moje máti, dobrá máti?

tráwka na niej roste;

ni mi bratra, ni mi sestry,

jiinošu mi wzechu!

f. D i w k a a s k iw á n e k.

5 leje dwa konop

u panského sada

:

pytá s jiej skiwánek,

pro ce žalostiwa?

Kakbych mohla ráda býti,

10 malitký skiwáne:

oiwedechu zmilitka

u kameny hrádek !

Kdybych pérce imla,

písalabych lístek;

1 5 ty, malitký skiwáne,

tyby s niem tam lefal.

Nenie pérce, nenie blanky,

bych písala lístek
;

pozdrawuj drahého pniera,

2 že zde hoem nyjul

píse milostná krále wáclawa l

Jest to zlomek jedné ze tí písní, pro kteréž Wáclaw král eský mezi nmecké milost-

né básníky (Minnesánger) poten jest. Jsaiili nmecké písn (w. Manessische Sauinilung-.

Ztiích 1758.) puwodní, tehdy eská tato jest peklad ; a wšak strunost její a rozwlánost
nmecké té samé písn na opak sauditi dopaiištjí. Muže býti, že nklfírý Nmec na jeho dwoie
jeho písn do nminy peložil. Rukopis, wnmž se tento zlomek s písní Jelen zachovval, jediný

list pergamcnowý w 8. jest w iMuseum. Tiskem vi^dán w Star. Ski. V. 220. pak s Rkp.

Král. w r. 1829, 1836, 1843.

Z welikých dobrodružslwí

milost mi Myjewi

sludinkú dóslojnost.

Já/, steniu srdeenstwiem,

kehdy pomniu ua to,

o kaké laskawosti

želeje mysl moje,

jež tako lepií dwú
chlubili s mohu.

2 5 Obako bez úhony
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s>vé lásky, da žel krut,

jji wesilé nositi drbju,

ueprose, koho rwe.

Pudí mé mysl liibiti,

o blaze, blaze mi!

naj»7Ššie žádost moje

spasenie oeima

;

\vsé-že blaženstwie moje

jirijide oiima

»• laskawe srdce moje.

Roslieše milost wiece

>v jasnéjšiem líeaslenslwí,

srdce, mysl-že jiej oldach.

Ona-té priíd wsch slastí,

poetie-že weselé,

moje radost, mój žel!

Jak róže z pupy idiicie

po rose sladce žže;

celowách medná ústa,

o blaze, blaze mi

!

5 to myslili newymysli,

spasen priezhú twú I

Žel lásku za{)udi
^

žel tší, láska tiíží.

Milost m bude winiti
;

1 o Avinili m nemóže,

že objiech jejie stAVÚcie

ladné, sladké, luzné,

roztomilé tlíko,

a ws woliií cudnú.

2 5 Nebo když srdce moje

zajela ta de(wa)

Ž A L T A R.

V

Z rkp. Wittenberského na pergam. 283 list w mal. 8. z prwní twrti XIV stol. eský

text jest meziádkowé peložení latinského. Obyejné zpevvy ze Star. i Now. Zákona s Symbo-

lm Athanasii stojí u prosted mezi žalmy. Žalm 91 chybí. Peklad sám mnohem starší, ne-

bo( již w glossowanéni latinském žaltái w Museum z polowíce XIII stol. tentýž. Wiz Rozbor

od r. 1842, kdež nkteré žalmy tištny.

a. Žalm 18.

Nebesa w^yprawují sláwu boží, a diela

W slunci položil slánek swój : a on jako

ženich chodie z komnaty swé: wzwe-

sela s jako obr ku bžení cest.

rukií jeho zwesluje twrdosE. 20 Ot wysokého nebe wýstroj jeho: a utká-

Den dni wzihá slowo , a noc noci uka- nie jeho až do wýsosti jeho : ni jesf,

zuje umnie. kdo s skryje ot horkosti jeho.

Kejsú hlaholí ani reci, jizby neslyšel hla- Zákon hospodinów neposkwrnený obra-

sów jich. ije duše: swdeclwie hospodinowo

We wsiu zemi wyšel zwukjich: a w kraje 25 wrné, miídrosf dáwaje maluckým.

swta zemského slowa jich. Práwa hospodinowa prawé, tšíce srdce
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kázanie hospodinowo svrtlé
,
posw- Ale spasí jsi ny ot tch

,
již mucie nás :

ije oci. a již nenáwidie nás, pohanil jsi.

Strach hospodinów swatý, bydlie na wky W boz budem chwáleni celý den : a we

wkóm : práwa hospodinowa wrna, jménu twém wzpowiedám se tob na

zprawena sama w sob. 5 wky.

Žadnjše nad zlata i kamen drahý welmi: Ale nynie otehnal jsi i pohanil jsi ny: i

i slazše nad med i sted. newyndeš , bože , w silách našich.

A todé slííha twój steže jich, w ste- Obrátil jsi ny zase po neprietelech na-

žení jich otplata weliká. šich : a již nenáwidchu nás , roztrho-

Winy ktož rozomie? Ot tajných mých lo wachu sob.

uisti m

:

Dal jsi ny jako owce krmiem, a w wla-

A ot cizích otpusti slúz twému. Ac stiech rozprášil jsi ny.

moji nebudil ustali, tehdy neposkwrnen Prodal jsi lud twój beze mzdy: a nebylo

budu: uisci s ot hiecha welikého. množstwie u promnni jich.

A budii, aby s zmilila mluwenie ust 15 Položil jsi ny w rííhotu susdóm našim,

mých: a myslenie srdce mého ped w rúhánie a u posmiewánie tm
,

již

tobú wesdy. Hospodine, pomocníku jsií okolo nás.

mój a wykupiteliu mój. Položil jsi ny podobenstwie wlastem:

zamúcenie hlawy w ludech.

b. Žalm 43. r«-i' a u u - »• ^ . .

20 Celý den hanba ma proti mne jest, a

Bože, ušima našima jsmy slyšeli: otci uhannie oblieje mého pikrylo m.
naši zwstowali nám dielo , které dlal Ot hlasu rúhotného a omluwného : ot

jsi we dnech jich, a we dnech starých. oblieje nepietelského a nenáwistného.

Ruka twá wlasti zatratila, i zsadil jsi je: To wsecko pišlo na ny, ni zapomanuli

snížil jsi ludi, i wypudil jsi j. 25 smy tebe: a nepráw neinili smy

Ani-ti jsú wed u mei swém obsdli w ustaweniu twém.

zemiu, loket jich nespasí jest jich: I neotešlo zase srdce naše: i chybil jsi

ale prawice twá a loket twój a pro- s stezek našich ot cesty twé.

swta oblieje twého : nebo jsi s smi- Nebo jsi položil ny w miest žalostiwém,

lil w nich. 3Q a pikryl ny stien smrtedlný.

Ty jsi sám král mój a bóh mój, jenž Ac jsme zapomanuli jm boha našeho,

wzkazuješ spasenie Jakubowi. ac jsme rozprosteli ruce naši k bohu

K tob nepátely naše prowjem rohem, jinému,

a we jménu twém potupímy wstáwa- Wsak bóh wzdobýwá toho? on zná ta-

júcí na ny. jemstwie srdcie.

Ani-ti wed w luiše mé ufati budu: a Nebo pro t mrtweni smy celý den: cneni

me mój ne spase mne. jsmy jako owce k zabití.



6t • ŽALTAK. 62

Wstaii, pro zasipuješ, hospodiue? wslah, skutków Iwých nasytí s zem.

a nezaspii do konce. Wywod seno skotu, a zelinu službé

Pro obluej twój otwracuješ , zaponiináš ludskej : aby wywedl chleb z zem

:

nedoslalka našeho a smulków našich? A wino by nlšilo srdce ludské : aby

>ebo ponížena jest w prachu duše naše

:

i omzil (?) obliej w oleji : a chleb srdce

spekl s jest w zemi bruch náš. clowce posilní.

Wsla, hospodine, pomozi nám: i wy- Syto bude diewo polské, a cedri libau-

kupi ny pro im t>vé. sci, jež wsadil:

Tam wrabci s hniezdie: rarohowý dóm
c Žal m 103. lo ^yéwody jest jich.

Blahaj, duše má, hospodinu: hospodine, Hory wysoké jelenóm : opoka útoiše

bože mój , wzwelicen jsi wnáhle. ježkóm.

W zpoNvd a w krásu jsi s oblek: Uinil msiec w asy: slunce poznalo

Odn swllosli jako ruchem: zprostrew západ swój.

nebe jako kozu: í5 Položil jsi tmy, i uinna jest noc: w niej

Jenž kryješ wodami hojnie jich. Jenž pejdu wsecka zwieiata lesná.

pokládáš oblak >vzchod twój : jenž Scenata Iwowí ewúce, aby trhli, a hle-

chodiš na pérí wtrowém. dali ot boha krm sob.

Jenž iníš andly twé duchy: a sluhy twé Wzešlo jesE slunce, a sebrali jsú s: a

ohnm žhiícím. 2G >v peleších swých s skladu.

Jenž jsi ustawil zemiu na ustawiestwiu Wynde lowk k dielu sw ému : a k dlá-

jeje : nenachýlí s na wky wkóm. niu swému až do wecera.

Bezden jako riícho odenie jeho : na horách Jako wzweliceni jsúC skutci twogi , ho-

stanú wody. spodine! Wsecko's w múdrosti uinil:

Ot lánie twého zabhnu : ot hlasu hromu 2 5 naplnna jest zem sbožie twého.

t>ve'ho s wzbojé. To more weliké a široké rukama: tamo

Wzchodie hory, a schodie pole na miesto, lazuky
, jichž nenie ísla. Zw ma-

jež jsi založil jim. lucký s welikým :

Meziu jsi položil, jéž neprestúpie : ani s Tam lodie budií míjeti. A ješer ten,

obrátie zakrýwati zem. 30 jehož jsi stwoiil ku pojhráwánu jemu:

Jenž wypúšiješ studnice w podolu: pro- VVsecko ot tebe aká, aby dal jim krmi

strd hor potekli wody. w cas.

Piti budií wšecka zwierata polská: i wza- A dáš ty jim, sberú: otewriic ruku twú,

kajú losowé w žczi swej. wsecko s naplní dobroty.

Nad nimi ptáci nebescí budu bydlili: 3 5 Ale a obrátíš obliej, smutie s: otej-

z prosted opok dadie hlas. meš duch jich, i zemdlejú, a \v popel

NN laže hory z wyššich swých : z plodu swój s wrátie.
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Wypusti duch twój , a stwoena biidií : I ch : Snad tmy utlacie m : a noc pro-

i obnowíš obliej zemský. swiecenie mé w rozkoši mej.

Bud chwála hospodinowa na wky : wzra- Nebo tmy nezamraie se ot tebe , a noc

duje se hospodin we -NYsch skutciech jako den proswielí : jako tmy jeho, ta-

swých. 5 koz i swtlosf jeho.

Jenž hledie na zemi, i káže se jiej triésti: Nebo ty jsi obsdl ledwie mé: pijal jsi

jenž dotkne hor, i wzkiíie se. m z lože matee mé.

Wzpiewaju hospodinu w žiwot mém : Wzpowiedaju s tob, nebo hrozn wzwe-

zpiewaju bohu mému, donidž jsem. lien jsi: divvní skutci twoji, a duše

Wesela bud jemu umluwa má: jáz wed lo má pozná mnoho.

wzpychli w hospodinu. NejsúC utajena ústa má ot tebe, což jsi

Zhyhte híšní z zem, a neprawí tak, uinil w tajn: i statek mój w niži-

jakž jich nebud : blahaj , duše má, nach zem.

hospodinu. Nedostatek mój widle sta oi twoji, a

15 w knihách twých wsicci budií pisáni

:

a. Zi a 1 m lá
. dnowé budií stwoeni, a nikdo w nich.

Hospodine, zkusil jsi mne, i poznal jsi m : Ale mn pieliš posceni jsúf pietelé

Tys poznal sednie mé i wzkšenie mé. twoji, bože: pieliš rozsilnilo s jes

Urozoml jsi myšlenie mé zdaleka: stezku knžstwo jich.

mú i prowazek mój dostihl jsi. 20 Petu je, a nad piesek wzplodie s:

A ws cesty mé pwidl jsi: nebo ne- wstal jsem, a ješe jsem s tobií.

nie hlahola w jazyku mém. A ztepeš, bože, hiešníky: mužie okr-

A tod, hospodine, ty poznal jsi wsecka wawené, uhnte s ote mne:

poslednie i stará : ty jsi stwoil m i Neb diet w mysleniu , wezmú w ješuf

položil jsi na m ruku twií. 25 msta twá.

Diwné uinno jest uenie twé ze mne: A wsakože, již nenáwidchu tebe, ho-

potwrzeno jest, a nemoci budu k nmu. spodine, nenáwidch? a na twé ne-

Kam pojdu ot ducha twého ? a kam ot pátely nzch?

oblieje twého pobhnu? Swrchowanú nenáwisCú nenáwidl jsem

A wzendu na nebe, ty tamo jsi: a 3 o jich: a nepietelé uinni jsú mn.

stúpi do pekla, jsi. Pokus mne, hospodine, a wz srdce mé:

A wezmu peie mé w zabzdnie , a otž mne , i poznaj stezky mé.

bydliti budu na skoninách moských

:

I wiz , a cesta zlosti we mn jesC : i

A wed tamo ruka twá piwede m: a piweJ m na cestu wnií.

drželi m bude prawice twá. 35
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MASTltK.\R.

Zlomek jedné i diwadclních her, odpolu vv.ížných , odpolu komických, jež nkdy
Prnistí studenti prowozowáwali. Preílnit celé hry, z nížto jen porálek na (k ská( h Inlinskélio

rukopisu >v eskein Miiseiuii (^G iistuw perijaui. w S) se zarhowal, l»ylo bez j)0hjhy, dlr oby-

eje stíedowékého, njaké mystcTiiiin o liiolié božím. Písmo jevví pechod ze XIII do XIV
století : zdá se tedy hra tato o^všenl starší býti, nežli založení wysokých skol w Praze r.

1348: jest snad památka kwélu škol Pražských za kralowání Wáclawa II, jenž, jakož z histo-

rie wédomo. již r. 1294 universitu w Praze zakládali usilowal. Tišlén w Star. Sklad r. 1823.

dílu V. st. 198.

Osoby jednající:

Mistr Severin Ipokras^ masfikái'.

Zena jeho.

fíubin z Benáteh\ šašek.

JiH Postrpalk, slauha mastikúi-w,

Ti-i Marie,

Abraham.

Isak.

Rubín.

Rubinus accurrens dicit ricmum :

SeJ ! miste, sed ! jáz k tob bžu,

snad s tob dobe hozu,

Severín.

Mercator,

Wítaj, milý Idonechu!

daw ludem dosti smiechu.

Powz mi, kak ti prawé jra dj?
af s tobií cele sdju.

Rubín.

Rubinus dicit.

Miste, jsem ti dworný holomek,

djiiC mi Rubín z Benátek.

Severin.

Mercator dicit ricmum

:

Powz mi to, Rubíne,

co chceš wzieli ote mne ?

5 Rubín.

Rubinus dicit.

Miste, ot tebe chcu wzieti hrnec kyselice

a k tomu ti nowé lžíce;

móžli mi to od tebe pijíti,

1 o chcu jáz owsem twój rád býti,

Severin,

Mercator dicit.

Rubíne, to ti wše jáz rád dám,

co si potrebowal sám;

1 5 jedno na to wsdy plaj,

a tch miest pytaj,

kdebychom mohli swój krám wyklásti,

a swé masti draho prodati.

Rubín.

2 Rubinus dicit

:

Miste! hyn jsú miesta zdrawá,

a \v nich jest krásná líprawa:

3
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tu ra swé sedénie jmieti,

a swé drahé masti wynieti.

Itcm Rnbinus.

Miste! wstiíp na tuto stolicu,

posadiž k sob swii ženu holicu.

Deinde cantet cantionem cum Pustrpalko sic:

""^^
^%^ ^%^

Rubin.

Pusterpalk.

Sed wem pišel mistr I - po-kras de gra - ti - a di - vi - na, ne-nief

>->

—

:^
—"^—^-

hor-šie-ho Av tento cas in ar - te me-di - ci-na: ko mu kte-rá ne-moc

-•%* /"V^ -V"

-^- ^
ško-di a chtlby rád žiw bý-ti, on je -ho chce u-zdra-wi - ti, žef mu-sí

fc*2=:^

du- se zbý- ti.

Rubinus dicit ricmum:

Poslúchajte, dobí liudie!

mnoho wám radosti pibude

tch nowin, jež wám powd,
jež welmi užitené wd.
A wy baby swé šeptánie

pusfle, i wše klcwetánie;

w asti mleti neškodí,

posliíchajlež! dobe wem hodí.

Piseli je host owšem slawný,

léka miidrý, chytrý, dawný,

wám bohdá na wši lilchu,^

neniet nic podobno k smiechu.

Což prawiu, wtc mi jist,

jakžto róžc na siej tisle

:

ni w Cechách, ni u Moraw,

jakžto uení misti prawie,

5 ni w Rakiísiech, ni w Uhiech,

ni u Bawoiech, ani w Rusiech,

ni u Polaniech, ni w Korutaniech

:

práweE wesde jeho jm swtie;

krátce kiíce, po wšem swt
i o nikdež jemu nenie rown,

krom, žet p-dí neskrown.

I jmáf také drahé masti,

ježf jest pinesl z daleké wlasti,

jimiž nemoci wšeliké,

1 5 rány, kakožkoli w eliké,

zacelí bez pomeškánie

;

bóh jeho poraz, ktož jho hanie

!

Ktož je boden nebo seen,

neb snad palicemi mcen,

2 neb snad jmáli w swém uše zpáry.
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prijdli k mému misti s dary,

m()j inislr jeho Ink nauM:

|>oma/.e se. jako |>s Nvskiui,

a polom se nálile >vzpriui.

A >vy páni! cheeteli dobii býti,

móiete jej kyji biti.

Qi\o linilo currit inlor hoinines.

Sererín.

MtTcator. Non rcspondet Rubinus.

Rubíne ! Rubíne!

Sccundo claniat:

Rubíne! >vo pystu?

Rubín.

Ipse respondeal

:

Sed. mislie! drži za - tistu.

Sererín.

Ip.ío ilorum mcrrator claiiiat diccns:

Rubíne: wo pystu quest ?

Rubín.

Ipse respondeat:

Sed, miste! chlupatú tistu za pezd.

Severin.

Mercator iterum bis clamet:

Rubíne! Rubíne!

Rubín.

Co kážeš, miste Severíne ?

Seterín.

Mercator ad cundem

:

Milý Rubíne ! kde s tak dlíího tkáš,

že o swérn miste nice netbáš ?

Rubín.

Miste! w onomuo bcch, poca liudi léiti,

tu mi poechu staré baby pod nos b-ieti;

miste, w onomno kiít bch,

tu mi s sta dworný smiech:

rozedechu mi s puškami mch.

Potom sem k tob bžeti uelnvátil,

abych po tob weškeu liud obrátil.

Sererín.

Mercator clamat bis diccns:

5 Rubíne!

Ipso nou ros|)()ndct ; sccundo dicit, ipse re-

spondeat ut prius; tcrtio claiuet:

Rubíne !

Ipse venicns dicit ut prius. Mercator dicit;

10 Milý Rubíne! ui prius.

Rubín.

Ipse rcspondet dicens:

Milý miste, ty wsdy na m kikáš,

i swým hnwem na m kdykáš;

1 5 u welikéni s mistrowstwie znáš,

wšak proto i h—a juž nejniáš,

Severín.

Mercator dicit:

Tot je ot starých slýcháno,

20 i u písm také jest to psáno:

a co s bláznem kdy ulomíš,

ale nerown s ním rozdlíš.

Rubín.

Rubinus dicit:

2 5 Tak s musí -vvesdy státi,

že s zlob zlobí obrátí,

a dobré dobrým s oplatí;

ktoi zle myslí, ten wsdy ztratí.

Sererín.

30 Mercator dicit:

Rubíne, pustw tenlo hnw na stranu;

howjž lépe swému pánu,

budew w ten as bohatá,

mine najií wše zlá ztráta.

35 Rubín.

Rubinus dicit:

Takož, milý miste, tako

!

3*
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tielinw oba za jednako:

wše po najií wólú bude,

potom náma dábel shude.

Severín.

Mercator clamet ter:

Rubíne

!

Rubín.

Ipse venicns, respondent dicens

:

Co kážeš, miste Severíne?

Severín.

3Iercator ad eum:

Rubíne, rozprosti mój krám,

at s jáz sde liudem znáti dám.

Rubín.

Rubinus respondet

:

Praw to každý juž \yás druh k druhu,

že ke wšelike'mu neduhu,

i ke wšelikej nemoci

mého mistra masti mohií spomoci.

Ktož jmá kterú nádchu \v noze,

od tohof jmá mle'ko kozie;

a ktož jmá zimnici w týlu,

neb snad neskrownií kýlu,

neb snad jmu dna láma uši,

neb jmá snad rwy w duši:

to wše mój mistr uzdrawí,

i wšie nemoci zbawí.

Severín,

Mercator dicit:

Rubíne! skoroli mé masti budií?

Rubín.

Ipse respondet:

Jednak miste ped tobií budu,

až jich z pytlíka dobudu.

Severín.

Mercator dicit

:

Rubíne! juž je pocal mazanec kwísti,

rac mi masti sem mé wycísti.

5 Rubín.

Ipse dicit:

Kto chcete rádi slyšeti,

móžete sem rádi hledti.

Rubinus

:

1 o Požehnaj m boží synu i swatý duše,

aE m dábel nepokúšie.

Item dicit

:

Toto ti je, miste, prwá puška,

od té s poíná wole jako hruška;

1 5 najprwéf bude jako dyne,

a potom bude jako skín.

Toto je, miste, puška druhá,

od tét zpleskajú wole tuhá

;

cof ona prwá neduha zapudí,

2 tato wiece neduha zbudí.

A totof jest puška tetie,

pro tu baby skietkem k ertu wzletie.

Toto ti je, miste, puška twrtá,

ta pohiechu jako neboziezem wrtá;

25 a u pátej ml sem ti swrky

a pól twrta komára,

tu je sndla onano baba stará.

Tato ti jest, miste, mast z Babylone,

w niej je taká drahá wón,
30 ktož jie kiípí, tako twrd,

pojde od nie b-d i p-d.

A toto ti jest mast tak drahá,

že jie nejma Wiedn ani Praha
;

inila ju pani mladá

35 wše Zjkomárowého sádla;

b-in k niej málo piinila,

aby brzo nezwtela
;
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tu mi wšikni najlepe lnválé.

roinkni jic tam k sobe dále,

af ji každý iipokúšie;

laí jdno k milosti slušie.

A lalof. miste, najlepe wonie,

/namenaj, co je do nie:

hvli jie komu w zuhy podal,

iebych to wám wedéti dal,

wsdyby se diiewe zatoil,

nežby jediní noh kroil,

A tuto mast inil mnich >v chyšce,

mnich sed — —
ktož jie z wás okusí koli,

>vstaue — — —
A to jest mast nade wše masti,

ale nenief jie w tejto wlasti

;

tlukiiC ju žáci na školne'm praže,

le bud" >v teple, lec bud w mraze

;

ale nemóž ti jie žwáti,

jedno oblu w žiwot cpáti.

Ale to z wás každá wz,
žeC pékné léí bez penz

;

pakli nepkná pijde s dary,

tejC lacnj dadie páry:

bud od rta. bud od chlapa,

i poslednj dadie kwapa.

A pakli jej w kterej nemoci,

kažte jie pijíti na ti noci:

budeC zdráwa jako ryba,

neb tlí masfú nebýwá chyba.

A jiných mastí jmáš dosti,

prodáwajž je, ažf nkto ztepe twé kosti.

Rubinus ad Posterpalkum:

Jíro! masti natluc dosti,

do as budem mietí hostí;

driewes mi jie byl dal málo,

až s jie mnohým nedoslalo.

Pikydniž mi jie sem wiece,

at necekajú stojiece.

Jiných, miste, pušek jmáš pln krám,

a z tch ucíniž, co chceš sám.

5 Statím currat inter popiiliim; hoc dieto, nicr-

cator bis damet dicens
;

Severín.

Rubíne! Rubíne; hý, Rubíne)

Mercator dicit:

10 Žef wran oka newyklíne,

že mój trh cný pro te hyne!

Rubíne ! móžeš prudkým, zlým, newrným

synem býlí,

že kdy tebe wolaju, q ty necliceš ke

15 mn pijíti?

Rubín.

Rubinus dicit:

E! žádný miste, nemluw mi na hanbu

mnoho,

2 neb jsem nedóstojen slowa toho;

neb kdež jáz stoj, nebo chozu,

tut wesdy twú est plozu.

Severín.

Mercator dicit:

2 5 Rubíne, mój wrný sluho!

tuto býti nemóžem dlíího

;

nechce k náma ijeden kupec pijíti,

juž musiw odsud pi jíti.

Rubín.

30 Rubinus dicit

:

E! žádný miste, ra wesel býti,

chce k náma dobrý kupec pijíti;

wizuC ondeno dobrého druha syna,

a u nho jest weliká lysina,

35 bude náma zaplacena tohoto postu wyzina,

jež lepšie bude, než s welikej noci ko-

zína.
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Severín.

Mercator dicit:

Slyšal sem, Rubíne, zwstie,

že jsú sde tri panie u mst,

a tyf, Rubíne, dobrých mastí ptajú

;

a zdaf ty mne, Rubíne, neznajú ?

Zdáf mi se, ežf ondeno stojie,

ežf se o nich liudé brojie

;

dobhni tam, Rubíne, k nim,

a cestu ukaž ke mn jim.

Rubín.

Rubinus dicit ad personas:

Dobro-itro wám, krásné panie!

wy teprw jdete ze ispanie,

a nesiíc hlawy jako lan.

Slyšal sem, že drahých mastí ptáte ?

hyn jich u mého mistra pln krám jmáte.

1 Maria.

Statím prima Maria cantet:

Omnipotens pater altissime!

angelorum rector mitissime!

quid faciemus nos miserrimae,

heu, quantus est noster dolor!

Prima dicit ricraum:

Hospodine wšemohúcí I

angelský král žádúcí!

i co je nám sob sdieti,

že nemóžem tebe widti.

2 Maria.

Secunda Maria cantet :

Amisimus omne solatium,

Jesum Christum, Mariae íilium;

ipse erat nostra redemptio :

heu, quantus est noster dolor!

Deinde dicit ricmum :

Ztratily srny mistra swéiio,

Jesu Krista nebeského;

ztratily srny swií útchu,

jižto nám Židé odjiechu,

Jesu Krista laska^yého,

pietele owšem wrného,

5 jenž jest trpl za wše za ny

na swém tle luté rány.

3 Maria.

Tertia Maria cantet:

Sed eamus unguentum emere,

1 o cum quo bene possumus ungere

corpus domini sacratum.

Deinde dicit ricmum:

Jako s owciky rozbiehajú,

kdyžto pastušky nejmajú:

1 5 takéž my bez mistra swého,

Jesu Krista nebeského,

ježto nás asto utšowal,

a mnoho nemocných uzdrawowal.

Severín.
20

Mercator cantet

:

Huc propius flentes accedite,

hoc unguentum si vultis emere,

cum quo bene potestis ungere

corpus domini sacratum.

Ti Marie.

Contra mercatorem Mariae cantent;

Die nobis mercator juvenis,

unguentum si tu vendideris?

dic pretium, quod tibi dabímus.

Severín.

Mercator dicit ricmum :

Smo blíže pistúpite

A u mne masti kupíte

!

35 Item mercator dicit ad Rubinum:

Wsta, Rubíne ! wolaj na n

!

Wiz umrlce bez pomeškánie
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ttwiito panitMii na poknsenie

a lUNiu maslom iia polnválenie.

Abraham.

Deinde Abraham procedit, portans filium cuiu

Hiihino, qui dicit sic

:

Bych mohl z.wcdcti od mislra Severína,

hy mi mohl nlecili syna

:

chllbych jemu ti hi'ihy a |)(')l sýra.

Ilem veniens ante mercatoroni dicit

:

^^"ilaj, miste cný a slowiítný!

jáz sem pišel k tohé smutný,

hoiem sám neeuju sebe;

prolož snaxne prosu tebe,

by ráil mému synu z mrtwých kázali

wstirli.

chtlfbych mnoho zlata dáti.

Dohynulo nebožátko!

prediwne' bieše defátko

:

ano bielý chle'b jedieše,

a o ržene'm nerodieše
;

a když na kamna wsedieše,

tehdy widieše,

co se prosted jistby djieše.

Také dobrií wášiiu jmjieše :

když piwo uzrieše,

na wodu oka ueprodieše.

Severín.

3Iercator dicit ad cum:

Abrahame ! to já tob ieci chcu,

že já t\ve'ho syna ulécu,

a mi dáš ti hriwny zlata,

a k tomu swú dce Me.

Abraham.

Abraham dicit ad mercatorera

:

Miste! to ti wše rád dám,

cos polrebowal sám.

Severín.

Mercalor dicil :

Pomáhaj mi, bozi synu

!

a jáz u mej prawd nehynu:

'• we jme božie jáz té mažu,

jnžt chytrostí wstáli kážu.

A co ty ležíš, Isáku,

in otc žalost takú ?

wslaíi, (laj chwálu hospodinu,

1 o swate' Marie, jejic synu !

Quo fiiiito, fmidiiiU oi feces super ciiliiin •

ipse vcro Lsak siirííciis, (iicli ricmmii :

Isak.

Awech, auNvech, awech, ach!

1 5 kak to miste dosti spach,

a >však jako z mrtwých wstach;

k tomu s bezmál neo-ach.

Dkuju tob, miste, z toho,

ežs mi uinil cti pieliš mnoho;

2 jiní misti po swém práwu

maží swými mastmi hiawu:

ale tys mi, miste, dobe shodil,

ežs mi wšichnu - masfú oblil.

Severín.

2 5 3Iercator ad Marias dicit ricmum :

Milé panie! sem witajle!

co weni teba, toho ptajte;

slyšal sem, ež dobrých mastí ptáte,

te jich u mne pln krám jmáte!

30 Letos, den swaté 3Iaie,

pinesl sem tuto mast z zámoie;

nynie u weliký pátek

pinesl sem tuto masE z Benátek.

TaE má mast welikú moc,

35 zet uzdrawuje wšelikú nemoc

:

jestli w-uonomno kiit která stará baba

a jest na jejie biše kóže slabá.
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jakž se tiíto mastí pomaže,

tak sob tetí den zwoiiiti káže.

Lííteli se, panie, rády,

tiíto mastií pomažete líka i brady

;

taf se masf k tomu dobe hodí,

ale dušíE welmi škodí.

Maria.

MariaB dicunt:

Milý miste I my se mladým liudem sld-

biti nežádámy,

proto také mastí nehledámy.

Krom náš smutek weliký zjewujem tob,

že náš Jesus Kristus poheben w hrob

;

protobychom chtly umazati jeho tlo,

aby se tiem šlechetnjie jmlo.

Mašli mast s myrrií a s thymiánem,

6 kadidlem a s balšánem,

dobrý druže, tu prodaj neml

Severín.

Mercator dicit:

Zajisté, panie, když u mne té masti ptáte,

ted jie u mne welikú pušku jmáte.

Letos, den swatého Jana,

inil sem tuto masE z myrry a thymiána;

piinil sem k tomu rozliného koenic,

w nmž jest silné božie stwoenie.

Jestli které mrtwé tlo,

že je dlíího w hrob hblo

:

budeli tli masCú mazáno,

tiem bude šlechetnjie zachowáno.

Maria.

Maria dicit:

Milý miste ! rac nám to zjewiti,

zac nám jest tu mast jmieti, neb pi-

jieli?

Severín.

Mercator dicit

:

Zajisté, panie ! když sem jiným liudem takú

mas prodáwal,

5 za ti hiwny zlata sem ju dáwal

:

ale pro weliký smutek wám
za dw hiwn zlata dám.

Zena mas.

Uxor mercatoris dicit contra eum ricmum

:

* o I kam, milý muži, hádáš,

že s mladým newstkám slúbiti žádáš?

že takú mas za dw hiwn zlata wy-

kládáš ?

I co pášeš sám nad sobu,

15 i nade mnií, chudú ženu?

Proto ty Ikáš chudobu,

a já také hubená s tobú;

nebo je to wše mé úsilé,

a já sem wydala na niej swé obilé.

20 A to jie neponesu ty panie,

diewe než mi hiwny ti zlata dadie.

Severín.

Mercator dicit:

Mnohé ženy ten obyej jmajú,

2 5 když s zapijú, tehdy mnoho bajú.

Takéž tato biednice nezwarná

mluwí wesdy slowa prázná.

Zapiwši s mluwíš mnoho,

a juž zlým užiweš toho

;

30 nebo co ty jmáš do toho,

že m oprawuješ welmi mnoho ?

Radiltb.ych, aby pestala,

mn spokojeni býti dala;

pakli toho nepestaneš,

3 5 snad ode mne s pláem wstaneš.

Náhle opráwj swii peslicu,

nebí dám pstú po twém líc

!
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Žena.

Uxor lanial:

Toli je mé k hodóm no>vé nícho,

že mé tepeš za mé ucho ?

pro mé dobré dawné dnie

dáwáš mi poliky za odenie;

pro mú >vsdy dobrii radu

zbils mi blawii jako iiadu

:

a lo sé jui chcu s tobú rozdliti nebo

rozlúiti,

te wšem erlóm poruili!

Piisfrpa/k.

Pustrpalk dicit ricnmm

:

Wilajle, >vy panic drahné!

wy jste mladým iákóni widéti hodné.

Rubín.

Rubinus dicit

:

Postrpalku! mohlby mluwili tiše,

aiby sé oboily chýše.

Pustrpalk.

Rubine, by ty mój rod znal,

snadby na m lépe tbal.

Rubín.

Rubinus ad euni

:

Postrpalku! dášli mi swój rod znáti,

chcu já na t lépe tbáti.

Pustrpalk.

Póstrpalk dicit:

Rnbíne ! chcešli o mém rod slyšeti,

to tob chcu powdieti

:

má stríc oba.

Soba i také Koba,

prodáwáta hiby, hlíwy,

i také hlušice, sliwy;

asto chwoštišt prodáwáta,

protot welikii cest jmála.

4 Rubín.

Rubinus dicit

:

I což ty, žebráte chudý

!

tkaje se sudy i onudy,

praAvíš mi o swej rodin ?

1 o jáz tob lepšie powd,
to, ježto lépe Avd.

Má teta Wawena
byla \v stodole zawena

8 jedniem mnichem komendorem

1 5 bliž pod jeho dworem
^

a má slryna Hodawa,

asto kyselicu prodáwá

;

diewe jest kriípy dela,

protot jest welikií est jmla.

2 Uhy! kdebych s stawil,

bych tob wes swój rod wyprawil I

tebebych wšie cti zbawil

a sebebych za jednu planii hnilicu nepo-

prawil.

2 5 Náhle pestali! newolaj mnoho,

nebo zlým užiweš toho-,

pesta ! nebo t pewracu,

žily, kosti tiemto kyjem w tob zmlácu.

Severín.

30 Mercator dicit

:

Cné panie, na to wy nic netbajte
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DALE3IIL0A\A KRONIKA ESKA.

Jménem Dalemilowy kroniky nazývvá se spis neznámého rytíe eského, jehožto wk
kwetl mezi r. 1281 a 1314. Rukopisw díla tohoto nachází se hojn: wšak jen dwa krátké

zlomky, jenž se chowají w Museum, sahají do XIV století, ostatní mladší jsau. Wydán byl

Dalemil tiskem ponejprw r. 1620 od Pawla Jesina w 4 w Praze
;
podruhé tamže od F. F. Procházky

r. 1786 w 8. Tetí zpráwnéjší wydání pihotowil k tisku W. Hanka, jehožto práce, s nemno-

hými a malými promnami, zde užito. Text kap. 3 a 4, od slow '" „ta wšucku zemiu" až do

„obec jest","" — pak kap. 8 od slow* „welikému zlému" až do kap. 10 slow „nic nenie"*

—

podáwá se zde ist dle nejstaršího zlomku w Museum, spisowateli tém sauwkého.

Mnozí powstí hledajú,

w tom dworn a miíde inie :

ale že swej zem netbajd,

tiem swój rod sprostenstwiem winie;

neb by se do cti nadieli,

swej zem by knihy jmli,

z nichžby wes swój rod zwdli,

odkad pišli, by widli.

Jáz tch knih dáwno hledaju

a toho wezdy žádajii,

by s w to nkto iiwázal,

eské skutky w jedno swázal.

A dotud sem toho žádal,

dohudž sem práw nezbadal,

že s wto nechtie otdati;

sám s chcu w to uwázati.

Usilno kroniku psáti,

z rozliných w jednu shledati

!

neb to zajisté powd,
že nikdež celej newd.
Písai newelmi snažni byli,

protož sú jie mnoho opustili,

jedno o swém kraji mluwiece

a jiného opúštjiece.

nkde welmi krátiece,

tiem prawý sled tratiece.

Nálezech kroniku w Boleslawi,

ta wšecky jiné oslawi,

5 ta m zwláše w bojiech zpra^vi

a mnoho neznámého wyprawi.

Budešli Pražsku neb Bewnwskú ísti,

tiem já t práw ujisti,

že na niej mén postaweno,

ío ale slow wiece mluweno.

Opatowská, ta asto blúdí,

aE wiece mhnví, wšak tebú sludí.

Wyšehradská mi s najmén slúbila,

najlepšiet jest w Boleslawi byla.

1 5 To rate wšickni wdti,

žef s chcu tej pidržeti

;

naleznešli kde co jinak než tuto mluweno,

wz, že to mú woliii nepromneno,

ale jakž tam postaweno,

2 takéž jest i mnu mluweno.

ei prázdné mysli ukrátiti,

wšak smysl celý položiti,

by s mohl každý uiti

k swému jazyku snažili.
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Neb slyše iiuidrý, iniidreji bude,

a tuibuý liihy zbude.

Jázt pnnvdu sprostné položu,

a na to lepí^ielio prosu,

aby pro uašj ivnw est

i pro našich nepili (el lest,

iprawil ree nni rýnieai krásným,

osiuN\il hlaholeni jasným;

a mne liem nehanje,

ka : plete se, neumje.

JáiC se sám ^v lom dobe znaju,

ref o swém jazyce tbaju

;

toí m jest k tomu \> zbudilo

a k ušili pipudilo.

Kap. i. Wéie Babel. Srbowé.

Když wešken lud, jiro swú >vinu,

krom osmi, wodií zhynu;

tehdy, již bchu ostali,

Ote wzchoda slunce wstali,

ku poledíiu >vzdy se brachu,

nebo bchu plni strachu:

potopy s wezde bojiece,

sami sob >v tom newriece.

Když na jednom poli bchu,

jemuž Senaar djechu,

tu nemúdrú radu wzechu

a práw podobnú k smiechu,

rkiic : postawmy wžu sob,

ta bud wzwýši až do nebe.

A když tu wžu dlachu,

twrdými cihlami stlachu,

kli miesto wápna jmjechn,

wšickni jednu e mluwiechu.

Bohu sé dielo nesmíli,

on jich jazyky tak zmýli,

že bratr bratru nerozum.

ale každý zwlášcnú rec jme.

Tak swho diela prestachu

n druh ot druha s brachu;

každý sob wlast ustawi,

5 ot tch wznidechu rozliní nrawi;

osobichu sob zem,

jakž i dnes má každá swé jm.

Mezi jinými Srbowé

otlud. kdež bydle Iliekowé,

10 dle more s usadichu,

až do Hima '^) s wzplodichu.

hap. 2. Cech, echowé.

W Srbskem jazyku jest zem,

jiežto Chrwaly """) jest jm.

1 5 W tej zemi bieše lech,

jemuž jm bieše Cech :

ten mužobojstwa s doini,

pro nž swú zemiu prowini.

Ten Cech jmiejieše bratrów šest,

2 pro nž jmiejieše moc i cest,

a ot nich mnoho eledi,

jež jedné noci osledi,

i Avybra s se wšemi z zem,

jiež bieše Chrwaty jm.

2 5 I hra s lesem do lesa,

dielky swé na pleci nesa.

A když dlíího lesem jide,

k welikému hwozdu prijide,

stéše s eledi jeho

;

30 i wece ech: Bda skulka mého!

že jste pro m w tejto niízi,

a jsií waši domowé, hustí luzi.

I wece ech k swému sboru

:

Podejdm pod tuto horu,

3 5 dtem, skotu otpoinem,

^) INklií rlvj)|». mají: do Rýna.
**) VVlší díl rkpp. Charwaty.
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a snad s tu s túhií minem.

Pak zajtra, u prawej zoe,

by ech sám sedm na té hoe,

s niež wšucku zemin ohledá,

a dále jim jíti nedá,

ka: Jmámy zemiu po swé wóli,

budil nám zde plni stoli

zwi, ptáków, ryb, wel dosti,

ot nepátel dost twrdosti,

jakby s na púši stálo,

kdežby nic nepekáželo.

Ale že s té hory zechu

protož té hoe íp wzdcha.

Prwé chleba nejmjechu,

maso a ryby jediechu^

téhož léta luh zkopachu,

druhého rádlem zorachu.

Že jich starosl ech dechu,

pro té zemi echy wzdchu.

Ti ludie pewrni bchu,

swé sbožie obecno jmchu;

komuž s nedostanieše,

u druha jako swé jmieše.

Jeden zlý obyej jmchu,

že manželstwa nedržechu,

i žena jista nebieše,

jeden muž mnoho žen jmieše;

práw skotsky pebýwachu,

na wšak weer nowá manželstwa

Siidce nikdy nejmjechu,

nebo sob nekradchu;

pakli s kde stala swáda,

u starších budieše rada,

aby práwo uinili

a prawému polepšili.

I minu let wclmi mnoho,

že s držechu obyeje toho.

Kap. 3. KroJi, Kaši, Tetka, Lubusa.

A když minu mnohý rok,

wsta muž, jemuž dechu Krok;

ten zemiu wšucku súdieše,

5 a múdrosti ji uieše.

Potom Krok jide do nawy,

ti dcery múdré ostawi

:

Kaši, Tetku a Lubušu;

o tetie mluwiti mušu.

10 Kaši sedieše na Kašín,

ale Tetka na Tetín.

Lubuša prorokyni bieše,

" ta wšucku zemiu súdieše.

Sta s, že o mezu dwa s swadista,

15 a sob dobe pibista.

Lubuše je s jií súditi,

a winného musi smútiti.

Winný je s Lubuše hanti,

ka : Nechcu tebe za súdcu jmieti

;

2 neb žena lépe umie jehlu šíti,

než w Slíd muže súditi.

AuAvech to m welmi trudí,

že našu zemiu žena sudí.

I wšech pani je s hanti,

2 5 jehož jáz nechcu mluwiti.

Lubuše to uslyšewši,

nemúdrému pehowwši,

nic jemu neotpowd,

ptachu. ale walný snem zapowd.

30 Když s na snem wšickni snidú,

a ped Lubušu pijidú,

tehdy ta wšie zem máti

je s hanby žalowali.

Zemené to uslyšewše,

35 swej hospod s nasmwše,

jako z praka s podjemše,

rady ijedné newzemše,
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kikli wsiikui jedniom hlasom

:

^c^v^platimy to jcdniem 'svlasom
;

pra>vduf jest inlinvil íknvk taký,

nebo jst muž uila wšaký,

jenž se klo ped zemi siidi,

jehor k tomu mize nepripudi.

Juž li déle nedicem hoNvli,

luem muže za hospodu jmieti.

Jednohof na tob prosímy

:

po>vz nám >véšbami s>vými,

z které nám radíš zem knze wzieti?

nebo w swej nemóžem podobného jmieti.

Kap. 4. Libušina odpowed.

Tdy Lubuše odpowd,

kiic : Tof wám beze lsti powd,
jakožkoli ste m uhanili,

kdež ste m tak potupili.

Zlý lowk to chce býti,

kterýž pro swé dobré, dá obci zlým

užiti

;

obec jest * každého ohrada,

ktož ju tupí, minulaf jej rada.

Ztrát obec, neufaj do brada,

bez obce dobude tebe wšeliká swáda.

Ale jáz wám swé škody nedám zlým

užiti,

chcu wám beze lsti raditi:

radjše byste mohli mój siíd trpti,

nežli za knz muže jmieti;

lehejief tepe diewie ruka,

od mužské rány býwá weliká muka.

Tu mn tepruw uwrite,

když 8>vého knze za železným stolem

jedlice uzíte.

Ale budeli nad wámi cuzozemec wlásti,

nebude moci wáš jazyk dlíího trati.

Túhaf jest každého mezi cuzimi,

smutný utší s mezi swými-,

každý kraluje pátely swými,

ijeden múdrý neradí se s cuzími.

Pojmef ksob lud jazyka swélio

5 a bude wzdy hledati wašeho zlého;

na wáš lud bude hledati winy,

a swým rozdlí waše ddiny.

Cest swé, act i kraslawo,

nedaj w s cuzozemcu, eská hlawo

!

10 Kde jeden jazyk, tu jeho sláwa.

Opt Lubuše powd:
JužE jáz to dobe wd,
komu býti waší hospodu:

jdtež stnjší po mého kon wodu;

1 5 kamožf on jedno potee,

Q k komuž on pitee,

toho na ten kón wsadiece

wedtež sem, s neswáiece:

budeteli s swáiti,

2 budet wšie zemi škoditi.

Lubuše s na swé wšby wzpusti,

kón odeslawši, bez uzdy pustí.

Kap. 5. Petmjsl Stadický.

2 Páni po koni pojidií,

až Bieliny eky dojidú

;

podlé té eky kón potee,

až na jednu ulehl pitee,

na niež ora muž weliký,

30 obinuw swé nohy lýky.

K tomu muži kón piskoiw,

i sta, u nho s wzboiw.

Stojieše jako jat w udici

:

prož té wsi wzdchu Stadici.

35 Páni na chlape wzwdchu,

že jemu jm Pemysl dechu.

Poe 86 druh k druhu smietí.
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i chtchu inhed jej wzieti.

A jakož se jeho dotkií,

Pemysl wdniži w zemin otkii,

ka: Žel, že ste tak ráno pišli!

by ste byli teprinv wyšli,

bych mohl tu lílehl wzorati,

wiec bylo by nelze orácu chleba knpo-

wati

;

ale že ste uchwátili,

a mn w roli pekazili,

móž to slyšeti každý rád,

bude w zemi žiež a asto hlad.

Posáh k lýené kabeli,

wyn sýr a pecen welí;

poe na radlici jiesti,

pánów prosi podlé sebe siesti.

Páni s pocechu shledati,

na Lubušu -Nvzpomínati.

I jechu s jeho tázati,

pro mu mílo na železe sniedati ?

Pemysl jim otpowd:

Jakž wám Lubuše powd,
když ste nerodili o diewc tbáti,

bude wy mój rod železnú metlií kázati.

A když Pemysl sniedáše,

jeden pán na otku wzhlédáše

:

že wypusti pt pramenów,

a z nich prokwite pt oechów,

tyie uschnu w malé chwíli,

pátý by žiw, wšem s smili.

Kap. 6. Piemyslowo proroctwí.

Když sob ten diw ukázachu,

na Pemysle potázachu,

kteréby bylo zuanienie,

suché otky rozkwetenie?

Pemysl jim otpowd

ka : Tof jáz wám wše powd

:

otká suchá jest znamenie

mého chlapieho rozenie;

ale žef jest brzo wzkwetla,

5 jakž wem Lubuše jest ekla

:

mój rod z chlapieho porada

dojde králowého ráda.

Pti prameny bude kwiesti,

to budií na kniehách ísti :

1 o ze mne bude knzslwo patero,

ale brzo zhyne twero

;

páté wzektwe welmi krásn

a wypusti swój plod jasn;

a s jemu kdy podejde,

15a wšakž toho asu dojde,

že wnuk pomstí swého dda,

jeho wrahóm potom bda!

Rka to, wsta z chlapieho sbora,

i jde do Lubušina dwora.

25

Kap. 7. Libušin satek. Založení

Prahy.

Jakž brzo Lubuše doje,

Lubuše jej za muž poje.

2 5 Pemysla dary uctichu

a knzem jej uiniclm.

Pemysl bleše múdré mysli,

s Lubušú práwo zamysli.

Tehdy Lubuše powd,
30 kúc: Jáz jedno miesto wd,

to bude slowútno swtu,

jakžto slunce w swém oswtu.

Pomnte wši slowa mého

:

wyndeta dw oliw z nho

:

3 5 Wáclaw jme olíw prwej,

a Wojlch oliw druhej

;

t ot pokolenie mého
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wicndola do králowstuie nebosUého ;

l to móslo oswielim,

l>ohri"l)na wšiikii z.tMiiiii oprawitu.

Sla>vte luslo, lof ^vem ra/.u.

lu. kdeili) jás >vám pokázu :

II Wllawy pod Petrinem.

tesa iní práh sswým synem:

pro prali mstu wzdejle Praha,

toho bude sihiá drahá:

neb jakž kii/.i i králowé,

ludie sihií jakito hvowé,

proti prahu klanjii hlawu,

oby ju jmeli zdráwu:

takéž proti mstu mému-,

budef eesl i chwála jemu.

hap. 8. Libušina smrt. Bauka diwa.

Pak skoiK-e ži\vot Lubuše,

pohrebií ju we wsi Lubice.

Jejle diewky wálku pocechu,

a práw podobnú k smiechu :

nebo tomu z práwa chtchu,

i na to wšecky tiehnchu,

aby die>vka zemí Nvhídla,

mužie s drželi rádla.

Chtiece swé reci užiti,

jechu s hrada initi.

Diewky hradu Dwín wzdchu,

a Wlastu za kniení wzchu.

Ta posla po wšie zemi posly,

kiíc: Podbiemy pod sety bradaté Iiozly.

Neb s po pohansku jmchu

a dlúhé brady nosiechu.

Wece : Kterak leži 'v nich moc ?

zpijejú s na každii noc.

Když nad nimi switzímy,

co chtiece, i nich uinímy.

Mnoho s diewek k Wlast obra,

na šest sel s jich na Dwin piihra.

,lako holubi z swých kolców,

takž s brachu ot swých otców,

5 když bieše mužóm brániti,

a každému swií deci* bíti.

Dworuo to bieše widli,

i jechu s tomu smieti:

diewka na koni jezdieše,

10 druhá po nie kón wedieše.

lílužio z smiecha nemúdrého,

dojdií smutka vvelikého ;

mohúc to slowem slawili,

i dachn ^* welikénm zlému býti.

15 Snad sil byli nepomnli,

že miídrí sú za príslowie jmli,

kiíc: Kto chce wdomu škody zbýti,

ten nedaj jiskie uhlem býti

;

neb uhel asto ohnm býwá,

2 i prohž bohatý sbožie zbýwá.

Tak mužie, mohiic slowem obrániti,

dachu z mála wojsku býti.

Knz Pemysl chtieše to bránili,

páni iechu: Pokusmy, cof mohií uinili.

2 5 Wece Pemysl: Widch we sn diewku

krew locúce,

a po wsj zemi jako wzleklú bhajúce

;

pro ten sen boj s zem zlého.

Páni na smiech obrátichu sen knze swého.

Kap. 9. Díwí zbrojení. Obec ženská.

Když diewky ot otców s brachu,

a na Dwín s wzebrachu,

dci oleu na žiwot olpowd,

35 sestra bratru to powd:

Juž jáz nejsem nice tob,

každý jmj peu o sob.
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Pak sob slúbichu wieru,

Wlasta jim da w pitiu smieru,

aby swé Hustosti zbyly,

rstwy a miídry k tomu byly.

Potom je na tré rozdeli,

a úady je podli

;

pak múdejším hrad poruci,

wrad je wzdy sedti ui,

kiíc : Ktožf rád sedí w rad,

ten ostojí w každej swád.

Krašším káza s líiti

a chytrej reci s uiji,

kiíc: Tímto mužóm poléku,

kdežto mocií nedoteku.

Tetím káza sluišci jezditi,

a muže jako psy bíti.

Kap. 10. Díwí wálka. Wlasta.

Když s diewky dobe zwykú,

na koniech jezditi obykú,

jechu s zem pleniti,

a wše muže poád bíti.

W diw s diewie srdce promnichu,

že proti mužóm jako kámen biechu;

ijedna pátel nebránieše,

dci na swého otce wnadieše.

Knz Pemysl to da wšiej zemi wdti,

ale mužie newdchu, e tomu zdieti;

neb odnie nejmjechu,

a na jich koniech diewky jezdiechu;

wšak jakž mohúc s mužie sebrachu,

a ped Dwín s brachu,

mniec, ž'by diewky mchýem zahnali,

a mniece, ž-by jich na hrad nedoakaly.

Pemysl nerod s nimi jeti,

ka : Mój rod nechce toho škodu užiti

:

neb wde, že diewie lsti nemóžele zbýti.

a ot nich wám jest pobitu býti;

ž'by m w prwém boj pobily,

mójby rod nepietelé skoro zbili.

Proto swámi nechcu jíti,

5 ni wám rázu s nimi s sníti.

Mužie jeho rady netbachu,

proti jeho wóli ped Dwín s brachu.

Mužie když ten hrad uzechu,

diewkám s pewelmi wzsmchu,

1 o kdežto bojiše slowe, za Wyšehradem sto-

jechu.

Diewky když je dobe sezechu,

wšecky s tu poradiwše

a w wiee s utwrdiwše,

1 5 pojidú s Wlastií, naped mocnjšie,

postawiwše u prosted miidejšie.

A když na poli stojechu,

a juž bojowati chtchu,

Wlasta na koni s ošepem a w turniech

2 stojieše

a swe'mu wojsku tak mluwieše:

O diewky, šlechetné stwoenie

!

wás na swt šlechetnjšieho nic nenie;*

držte s šlechetenstwie sweTio,

2 5 dobýwajte sob slowa dobrého;

bud wám mílo úsilé málo pojmieti,

a skrze to wný pokoj jmieti;

a je nynie potepemy,

wnú pamt a chwálu wezmemy;

30 budem sob muže woliti,

kdy chtiece budem je bíti;

budem jako Amazonské panie,

ty sú poruily mužóm oránie,

a samy swú zemiu wládií

;

3 5 ty sú jmly s Cýrem swádu,

ty sú jeho ctn pobily

a jemše, we krwi utopily.
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rktic : knve si iátlal, krcw i pí,

N\i na >»l ludí nebí;

ty sii s proti Alexandru udatn jnily,

a s králi ^ bili smly;

jmajií lobo est a b>váhu

pojm \v se \v bojí priicu malií.

Téí \sm\\ slusíe Uinilí

:

nebo dámyli sé zbíti^

budiif námi smiecb plodili,

a ny za robolné jmieli
;

bi každá bratra i otce swého,

aby sobe dobyla žiwota pokojne'ho

;

le'pe by >vám bylo ctn zbitu býti,

než tem cblapóm na milost jiti.

Ale budeli která ot nás bžeti chtieti,

wiec s námi towarišstwa nebude jmieti,

a moili budu kdy s íiu býti,

smrti jie nelze bude zbýti
;

a budeli která jata,

jmám sklep Lubušina zlata

:

a to ^vám zajisto prawiu,

že to wšecko pro \vás ztrawiu.

Jakž té iei brzo pesta,

iuhed s hnucbu z tobo miesta

:

a jakž na muže wynikú,

tak wšecky Plawecky kiku;

obsucbu muže diewie stely,

\Masta je ošepem rozdlí,

diewe než swých zase dohna,

sedm lepšiech ošepem prohna

;

Mlada, Hodka a Swatawa

Wralka, Badka a Castawa,

ty podle swé knienie bchu,

dobrodružsky sé jmjechu.

Mužóm do smiecha nebieše,

na tri sta jich juž ležieše

;

a by tu blíž les nebyl.

ijdenby smrti nezbyl,

^a Wlaslu s ijcdi-n ncwrátil,

nerádby jiej škopa zwrátil.

r^
Kap. //. Wyselnad.

Po pól lét mužie s ostrabichu,

smolników, koni dobychu,

wšak díewek bojem utkati nesmchu,

ale blíž jich hrad |)()sta\vilí chtchu.

1 o Diovky je dwakrát olpudíchu,

až wšak je takto prelslichu:

mužie Istíú ped Lubicu padú;

tehdy diewky wzemše radu,

podjemše s swého sbora,

1 "^ jidú bránit swého dwora;

mužie síly s bojúce,

w Lubici lehlí, s tajiíce.

W tu dobu Pemysl wzem radu,

piprawi, což slušie k hradu

;

2 wnoci wzAvede dewný hrad,

jemužto Avzdchu Wyšchrad :

s toho wálechu s diewkamí let pt,

až mužóm bieše úzek swt.

Neb diewky mužów na hrad nejmjechu,

25 a proto s prorady nebojechu

:

ale diewky na Wyšehrad bchu,

a když mužie kam jedechu,

diewky díewkám pronosiechu;

tak je na cestách ztepiechu.

30 A k ženám jdieše Wlastin list,

proiiž nebieše sebú ížádný muž jist:

nebo túlia w zemi bieše,

pro slowo žena muže zabíjieše.

Tehdy mnoho mužów nalezachu na loži,

3 5 ani ležíc zbodení noži;

proto niužie w noci swú stáju

jmiewachu w hustém háj;

4
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aby tu dicwie lsti zbyli,

a žiwolów neztratili.

Panie ctné tií wálkií se stydéchu,

a jim za bláziiowstwie jmchu:

ale iiktere se neprimlinviechu,

neb tajné s ^^'lastd swt jmechu.

To miižie ot žen trpchu
;

prawe' ženy wrny bchu.

W tom chwáli muže toho wka,

neb jsú ot miídrých dóstojni dieka

;

že ijeden muž nedal swé pani zlého zlým užiti,

ani chtél jie tiem iihaniti,

ka : Nectná einí podlé swého práwa,

bóh daj , by má ctná žena byla zdráwa

!

Kap. 12. Díwí lest.

Pak se dacliu diewky na lsti,

pro nž zbychu mužie swé cti.

Uze^YŠe, že na Wyšehrad weliký hlad,

za piímriem pozwachu jich na swój hrad,

s nimi kraššie posadichu,

jež chytré ei umchu,

rkúc: Jázbych ráda twá byla,

by má tetka žiwa nebyla

;

chtlliby m sob jmieti,

musilby jiej žiwot otjieti;

a tof se móž dobe státi,

ac jie chceš na této cest zdáti;

jmáf tlí cestil tento den sama desátá jíti,

m(3žeš ju s jejie towaryškami jieti.

Tak nebožátka pelúdiece,

záslawu jim založiece,

tiem inem mnoho jich zbichu,

mocnjších nej)átel zbychu.

Pak jedna milé skutky jednomu zjewo-

wáše

a wieru mu slubowáše,

kiíc: Mrzí m w tomto piebytce býti;

chtlliby mým mužem býti,

chci hrad Dwín proraditi.

I je s jeho uiti,

5 kak jest jim k tomu pijíti.

Když to knz Pemysl wzwd,
takto k tomu otpowd

:

Rázu wem, nerodte jim witi,

wte, žet >vy chtie tiem inem zbíti.

1 o Nerodichu mu witi,

jechu s w hrad diewí jíti

:

a když w hrad wnidú,

diewky na n tu wynidií,

inhed tu wšecky je zbichu,

J 5 ijednoho nežiwichu.

Kap. 13. Ctirad a Šárka.

Jeden dobrý ostal bieše,

ten sob jm Ctirad jmieše.

20 O tom poechu klásti lest,

sebrawše s tu diewek šest

;

i nalezu jednu radu:

wzwdwše, že mu kluditi jednu swádu,

ulíiwše najkraššiu ladu,

2 5 swázawše, wsadichu wz-kladu.

Té diewce Šárka djechu,

tu najkraššiu z sebe jmchu.

Položichu u nie trubicu,

a medu welikií láhwicu.

3 Swázanú ostawichu na lese.

JednožE Ctirad powlee s,

uze, nalit diewka pláe,

a nad ním inhed wran kwáe;

snad bieše prorok smrti jeho,

3 5 škoda toho druha dobrého!

Otáza, coby tu inila,

proby tak welmi kwielila?
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\\o : Jsejii z Okorinu dii tolio pána,

Ol lh zlýli diewek swazáiia;

chloluif ni na swój hrad iisli,

a k s>ve ilob m priwesli

;

ale jakž >vy uzecliu,

mne swázane olbžchn.

Když na diewce wšelio wzfáza,

ssd s kon, pannu rozwáza.

Ona s j)lam je sé ho prositi,

by w nie ráil panny cliti,

i ráil jn k oleu wzieli,

rkiíc : Ne>vd, co sob zdieli.

Ctirad podle panny s posadi,

Indi okolo sebe ssadi

;

i je s s niú medu píti

a Nv trubicu zatrúbiti.

Po trúb diewky wzwdchu,

že Ctirada jako w mše jmchu
;

koniem popruhów podpchu,

a luišce swá napchu.

Jakž na Ctirada wynikií,

hlasem vysokým na kikli

:

než mužie k meeóm dospchu,

až je jako ptáky jechu.

Inhed ludi >všecky zbichu,

Ctirada ped Wyšehradem na kolo wzbíchu.

Crlie s té zlob smchu,

proto miestu Šárka dechu.

Kap. i4. Práxca a zízeni díwí.

Když tak zabichu Ctirada,

naleze to diewie rada :

aby zemi Wlasla wládla,

mužie s drželi rádia.

Wlasta s w zemiu uwáza,

na diewkách práwa potáza :

diewky jie to za práwo dachu,

a iiiiied po zemi poslaehu:

když s pacholík narodí,

a s >viec k hojii nehodí,

palíek prawý jemu uníbili,

5 a pra^^ oeko >vyhipili,

by mee nemohl držeti,

ani za scítem widli.

INkdy tmuž pohané ot židów chtli,

snad to diewky zaslysely;

1 o aí' to samy zamyslily,

znamcnie, žef miidry byly.

Opt Wlasta to za práwo chtla,

to wsiej zemi wzpowdla :

aby diewka za muž jmla,

1 5 kteréhožby sama chtla
^

u dwora by žena byla,

muže w dielo porobila.

IS tiem práwem Wlasta milost wšeni wzpo-

wd,
20 a mír \v zemi zapowd.

Pemysl když tu e wzwd,
tajn na snm zapowd.

I jechu s tu radili,

kakby s mohli bránili.

2 5 Pemyslu wieru slúbichu,

u wiee s potwrdichu.

I jechu s ped Dwín jiezdy initi

a na cestách diewky biti;

naleze to mužská rada :

30 pozwawše slowiítnjších do Wyšehrada,

mnoho diewek pohanichu

za mírem jich cli zbawichu

;

ty inhed sílu ztratichu

a na Dwín s newrálichu.

35
Kap. 15. Poráika diwek.

To slyšiec Wlasta lutice,

4*



103 TRNÁCTE století. 104

zehve jako medwedice

;

wšem miižóm na žiwot otpowd.

Pemysl jie po poslu powd

:

K wám se ncAveni nestydímy,

nebo ju ot wás widímy;

byste k nám wierii zdržaly,

ot nás by ste newry neoliledaly:

ale že ste se smly w newerný plášek

odieti,

pejte nám ho také jmieti.

Diewky se Avšecky sebracbii

a ped Wyšebrad se brachu
;

clitiece ho mociu dobyti,

a wšecky muže na nm zbíti.

Mužie proti nim wynidií,

a jakož se brzo snidií,

Wlasta se z swých nemiíde wyrazi,

a mezi nepátely se wrazi

;

sedm se junochów k ní otda,

ona s w niwcemž nepoddá.

Tu jejie náhlost ju omýlí

:

mnieci, by za níú diewky byly,

když w húšci metem nemóže wlásti,

tu dojide weliké strasti:

na nože ju rozebrachu,

a po boji psóm ju dachu.

Když diewky šípy rozpliskachu,

ošcepów jim jich mlazsie podachu

:

plaúc pše u boj jdchu.

Mužie je poád tepchu,

5 na dw st jich na smrt dachu.

Jiné s na bh otdachu

;

diewe než na hrad pibhlí,

mužie po nich na wzwoditý most wzbhú

sc weliká by na most,

10 a s brány zle ctíchu host.

Mužie o tom málo tbachu,

wšiií mociú s w hrad wzebrachu.

Tu diewky bratry poznachu,

a na n siln wzwolachu,

15 aby jich wiece nebili,

a pro bohy je žiwili

;

tu i ped nimi klekaku,

nkteré k nim s lísachu
;

a cožkoliwk inichu,

2 jich srdce neobmkcichu.

Krásná tíelce na smrt dachu,

petnúce je, s hradu metachu.

Tak ten wešken sbor pohynu,

ta wálka tako zahynu.

2 5 Pemysl na stolec wsadichu,

a hrad Dwín rozwalichu.

PHÍDAWKY K DALEMILOW KRONICE.

1. Rudolt z Košic a Wnk.
Léta od narozenie syna božieho

po tisíci po tech stech po desíeli pátého

pro mužcbojstwo sta s súd neslýchaný.

ni w eské zemi wídaný

:

Rudolt z Košic zabi panoši Wiikowi sú-

sdu swému,

proto Wnk zabi syna jemu;
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l»;ik Hiidoll zabi Wékowi syna.

i by lo lak Moliká \> iiia,

io ji lUMiió/e ijodon uložiti,

ai jima musichu okol w hrade uinili:

šest a šest dobe odných,

a na jednoslajuých kouiech

proti sob >v okol >vjli,

a tak je w okole zawreli.

Rudollowici jmjiediu na odni sukn zelené,

a NN eíikoAvici eerwené,

Hudoltici pr>vé dobe se jniéli,

ale smysleli ncthtli,

že když porazili kterého,

nechali choditi jeho

;

a ten jenž pes chodieše,

najwiece jim škodieše.

Ale Whkowici když kterého srazili,

inhed jeho ku podání pripudili.

Tak Wékowici i ziskachu,

Rudoltowiei se jim na milost dachu.

A kakožkoli neprietelský boj lutý byl,

>však ijeden z nich žiwota nezbyl

;

a MŠakf sií sobe odenic zpodjímali,

a neprietelský se sklali.

2. Matj z Trenína.

Pi tom ase w Moraw zle se dejéše,

neb Matj z Trenína,

ten Uherský hrdina,

hradów po meziech nkoliko držéše,

s nichž Morawu ^vši hubiese.

Krále rada jeho naradi,

že na Brod pány siln posadí,

jizby zem bránili,

a ped ty hrady jiezdy inili.

Tehdy Matj Uhrów mnoho sebra,

a Iníi sty o Hradiši >vše >vsi wzebra

;

a s jinými na Banow se založi.

Tehdy Cechowé nebozí,

lsti Uherské neznajúce,

dobré rady nejmajúce,

5 klopoln se na ty Uhry wydachu,

a k Banowu se za nimi otdachu

;

a když na horu Cestí lidé wzendií,

Uhi na n siln wyndú,

inhed Cechy pobichu,

1 o a mnoho jich Uhi na bže jechu.

Proto král wojensky na Matje jide,

až když Holie dojide,

ped ním s položí

a okolo jeho woje rozloží.

15 Necht král jinak pracowati,

káza kopáóm hrad podkopali

:

\v tom mu s nezwede,

neb Matj swé kopáe na hrad wzwede:

ti s nad naše kopáe wzkopachu

20 a tak naši kopánie i pestachu;

neb je Uhi tepchu,

a w wod topchu.

Tu Cechowé ijedné cti neuinichu,

jedno že Morawu dohubichu.

2 5 Tlí wojnú poe s král stydli,

i chtíeše Jindicha Lipského jietí,

bo jej swií hanbu winieše

;

ale že mu pan Jindich sílen bieše,

nemóže jeho inhed jieli,

30 ale da to Wilémowi Zajieci wdti.

Tolik o nm král sWilémem rady klade,

až jej Wilém i popade.

Pro jeho jetie Ostrwa wsta proti králowi,

a proti panu Wilémowi
^

35 neb ten s králem wrn držéše,

a tak s králem Stela bieše.

Ostrwa na poli ležéše,
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a zemi hubieše.

Lidé králowi do Prahy pijedu,

a odtud tajn na Ostrwu jdií:

Ostrwné se ostehií,

a na n -wšickni potéhií.

Tu s Ostrwné' dobré jmchu,

a na nich boj obdržechu;

té Stely najlepší jat bieše,

ten sob jm Zbynk jmieše.

S Ostrwií jedni Nmci bchu,

Kokoici slowchu

;

Zajieci s na nich dobe pokobi,

ten ty Nmce udatn pobi.

Tehda král ot Zajiece chtieše Jindicha

wzieti,

cht mu inhed hJawu stieti

;

Zajiec s za Jindicha posadí,

a s králem s o to swadi,

ka: Králi, rac to wdti,

5 žeE s Jindich jinak nedal jieti,

až sem mu musil slibiti,

jemu žiwotu nic neiniti.

I nerodi jeho na smrt dáti.

Proto král poe s na Zajiece hnwati.

10 Pak páni wdobrií e s králem wendií,

a o "vvše dobré s s ním sendd;

inhed pana Jindicha pustí,

a wše Nmce pre rozpustí.

15

WYPISKY z KNIHY STARÉHO PANA
Z ROSENBERKA.

Kniha starého pána z Rosenberka, nepochybn Petra, komorníkakrálowstwí eského (1312

— 1346) tak nazvvána, že u nho nalezena a zjeho rukopisu opsána. Nejsau to wlastn prá-

wa zákonnau platnost mající, nébrž saukromná prawidla, kterak pi saudech zemských pokra-

cowati, aby wc swau prowedl. Obsahují 19 paragrafu ili odstáwek, z nichž prwní o

komornících na pfíhon jedná; poslední nadpis má: „Znamenáno o obci." Rukopis na dwad-

cet posud známo (w. Rozbor 1842.) Tištno z ástky w Mus. Oas. 1835. str. 413; celý s pelo-

žením latinským od W. Hanky we Waršaw we knize : Naidawnieisich pomníkow prawo-

dawstwa Slowianského, 1838, péí Andreje Kucharskego ; též w Historii prawodawstw Slowian-

skich od Macicjowskego. KejzpráwTiji Palackým w Archivu eském I. str. 451. sld. s úwodem

a wysvvtlením r. 1840.

nikom, práwo dáti dwa halée ; to je písai,

/. O komorniciech na pohon. j^^. ^^^^^^^ ^^.j,^^^^ ^^^^ komuž poruie

1. K.tož pojme komorníka Pražského peeti rozdáwati.

na pohon, má práwo ot nho dáti, jemuž 2. W hrazské popraw práwo jedniem

porueno jest je rozdáwati, ti halée; a 20 komorníkem Pražským pohonili, proto že

ot peeti, jenž zemskii peet dáwá komor- je w tej popraw, w niež pohon ; a proto
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kumorniku práwo dáli ihva a Iridceli ha- s níiii, ani sám dowede jioli, kde pohonili,

Iiow po ost Siu i tuin, dohudž se a prolo pohon zameškán, i sšel.

nwrali s póhono. A k swedieni póhona 8. Pakli chce komorník sám se dowesli,

práwo jest jemu dáli >v hrad jediná wecei^i, aby pohnal bez priwedenie, o lo \n&/. pó-

a nar.ajti-ie jedinú obéd, a wiece nic. 5 wod s komorníkem ujednati, že posly tep

3. W jiné popraw Pra/.ská nenióže podle komorník(')w. Když se wšiem práwem

pohoniti jedniem komoniikem do iirada, že die, Avesda pohon prošel.

ta poprawa ma lake komorníky toho siida. 9. Když komorníku ztrawu na pohone

4. ]y jimi poprawu Praiská popvawa. dáwáš, daj jmu na den jeden groš, neb

Komorníku Pražskému práwo jest dáti za i o což móž groš zastati \ takéž hrazskému,

jeho chodbu šesldesál haléiów, lo jest pt jako menšieho líiada.

grošów, ježto pohonil; a chceli pówod 10. Když s jednoho chleba mnoho pó-

swii >yoli, aby on sám komorník Pražský wodów na pohon, komorníci práwo jmajií

dobyl sob komorníka ol iirada tej poprawy, wzieti, jakoby jeden pówod byl, že jsií

w niež mu jest pohoniti s ním, daj jemu i 5 spolenici, prolo jedno mýto.

pt grošów, jenžto komorníka má jmieti 11. Pakli jsú mnoho pówodów a jsú

menšieho úada, a ztrawu po cest sm i tam, dielni, a jest ot nich jednoho pohonili:

donwadž se s póhona newrátila. K swd- práwo jma každý pówod dáli ot sebe zwla-

cení pohonu práwo jinia dáli w swej ho- sti komorníkóm mýto, jakoby pro jednoho

spode jednii wecereli i obdwati obma, 20 šel, zeje každý hospodá.

5. Pakli pówod chce sám komorníka 12. Když pówod chce w jednej po|)ra-

dáli Pražskému komorníku , toho úada, w mnoho jich pohonili, komorníkóm prá-

w kterémž kraji budela pohonili: tehda pó- wo z jednoho mýta wšecky sehnati, jakoby

wod dáti má dwa a tridceti haléiów za pro jednoho penieze wzal za pohon, že

jeho chodbu, že požene. An s wypraw 25 w jednej popraw.

až do brada, aby pišel pohonu swdit

;

13. Pakli pówod chce we dwú nebo

za to jeden groš dáli, až domów aby s we tech poprawách jedniem komorníkem

wrátil, w^swdcivv pohony takéž druhý hrazským pohoniti, práwo pówodu, dáti

groš, to je za jeho ztrawu. komorníkuot každé poprawy mýto též, jako-

6. Pakli pówod ciícejemu zlrawu dáti: leh- 30 by ot jedné dal, protože w každej j)Oj)raw

da kswdcení do hradaishrada domów ne- práwo dobyli komorníka, a trhy pohonili,

daj jeho prawa jedno dwa a tidcelihaléów. 14. Wšecka poteba, což komorníkem

7. Když pojme komorníka na pohon práwo zdieli, což pohnali nenie, to móž

pówod, jmá práwo ''.áti panoš, aby dowedl wše jedniem dieti, jenž se : nebo na úmlu-

komorníky kde pohoní, a zlrawu jim dáti 35 wu, nebo rok dáli; nebo což komorníkem

po cest, doudž s z póhona newrálie, ac zdieli, to jedniem komorníkem,

komorník nechce bez toho býti. Nepošleli 15. Když pówod dá komorníku swój
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kón, že na nem sndé pohon, nebo na jenž pohonn otpieral se a ka: Nepoho-

úmluwu, nebo kteriíž koliwk potebu: jest nil m trhy w tch mstech, k nimž pisezu,

polowice mýta pówod pewuzen, že kon a dokládaju se toho msta tch, jež komor-

ník jmenuje , by jim oswdiewal , že m
5 trhem pohoni k tomu roku.

//. Znamenáno, kak je koho s prámem g^ j^^^. ^g pohnaný proti komorníku
pohoniti ženatého.

^ ^^ zdwihne, že ho nepohonil s práwem

16. Když ženate'ho wládyka pohonie trhy: úad práwo jmá poslati k richtái a

k hradu, práwo jej komorníkem hrazským ke dwma konseloma
, júž s komorník

pohnati trhem, a doma, kdež ženu zastúpi i o dokládá, aby po swém list powdli na

na jejie sboží. jich wieru i na jich dušu, co jim známo.

17. A jej zastiípí \v Pražšce, tehda 21. Když richtá a ta konšely wyznajú,

pože hrazský komorník sám, a opt trhem, že jim známo, že je jim komorník oswd-

ktere'muž najblíže sženúwty asy pisedí. cil, že jej pohonil w tom mst trhem

18. Pakli ženatého wládyku pohonie i5 k tomu roku: ten pi ztratil, jenž s ot-

k hradu z jiné poprawy, z dalšie než pieral.

z Pražské: práwo jej hrazskému komorníku 22. Pakli oni by newyznali, by jim ko-

pohnati trhem w hrad ; a potom pojma morník co oswdiewal, byjej trhem k tomu

hrazský komorník té popra^^^, w niež roku pohonil: ale pohon ten jistý sšel.

jmá pohoniti, k sob komorníka ot úada, 20 23. Když pohonie komorníci, práwo jim

jenž bude s ním pohoniti, u dwora, kdež sehnati, kdež jeho žena sedí, trhy, nepro-

ženu jeho zastúpi w tej popraw
,
jehož púšijíce nedl. Což propusti nedle, to je

pohoní, a potom trhem w tom mst, ukrátil, ne s práwem sehnal, a dokládaju

w jemž súd býwá, ot nhož úada pojal s twé duše, an wyzná ten den, w nmžto

k sob na pohon. To uiniec, potom opt 25 jej pohonil, dotúlis, že je zameškáno, proto

trhem, a blíže které msto pileží, jež pohon ztracen i pe.

oltud na trh chodie stoho zbožie, s nhož 24. Pakli komorník požene, ano wiece

domem pohnali
,
pohota oba komorníky nedl w pohone, než práwo, a wyswdí,

trhem ; nebo jmáta spolu w jedno slowo který den pohnal : dotúce s, že je nedle

swditi. Cožby jinak uinili, ten pohon 30 pestúpil, proto pohon ztracen, že je ne

ztracen, aby komorníky poznala (kúc) : s práwem ho sehnal, i pe.

„jakž ny je powód piwedl ku pohonu, 25. Když komorník pide k dworu a

tak jamy sehnali." pohone, práwo mu wyzwati panoš nebo

19. Když chce komorník w kterém m- samého pána, i powdieti mu, ot koho po-

st koho pohoniti trhem, práwo oswditi 35 honí, a k kterému roku, i kterému úadu,

toho msta richlárowi a dwma konseloma. Zameškali s tet powdieti komorníkowi,

koho chceš trhem poiionili, proto, zdaby jenž slyší ot komorníka pohon, že nesedí
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s swú ivnw lu, odiiad se pohoní : ac i tu 29. K<lyž kto s Aemi sedí purkrnbí nu

paní neníe, když je to jolio /.božic, a je cizíem hrade ot kohož koliwek, a chce by

pohon prošel; že nu swédíenie póliona, naíí jxilion prošel tet póvvod, jenž pohoní:

dleli pohnaný: ,.a já lu s žeiui nesezu," tehda hrazský komorník, jniaje s sobii dru-

a komorník: ,.mné na pohone u dwora nic 5 heho komorníka ot lírada toho kraje, w nmž
nikýmž neot|)ieráno, by lu se paú nese- kraji len hrad leží ku poprawe, s nhož

dl." proto s práwein pohon prošel. chceš purkrabí pohoniti, a když poženeš

2(). Proto když komornici piidii kdworu, s hradu, tehda polom s ticm wezda komor-

a koiiož u/.rie z dwora, dáwajíc mu rok níkem té poprawy požeh trhem hrazský

Nvdti |)óhonný, tomu prúwo rieci na lom i o komorník \v tom msle, w nmž sob ko-

míesl : ^wz komorníe , žet sde panie morníka pojal; a opt druhým trhem w tom

neníe; newísli, ale hledaj panie » domu, nisl, klerž najblíže k tomu hradu leží.

ieC sde ne.sedí.** Aiby komorníku ze wsí A potom opt hrazský komorník, sed, i

lidé powdli, by paní doma byla: když pojme komorníka od toho lííada, k nenuiž

u dwora olpierajií, že panie lu neníe, to i 5 poprawú zbožie leží nedakleré, kdyžby mo-

je pniwo komorníku po >všem domu hle- hlo byli, nebo jest toho purkrabie, jehož

dali, když je pobiezen. Nechceli komorník sií s purkrabslwie pohonili. Hrazský komor-

hkdati. aje pohon, že die „hledal jsem, ne- nik, jmaje toho úadu s sobií komorníka, i

zasliipil sem,*^ wyswdije pohon : proto požei s jeho zbožie trhem w tom mst,

pohon sšel. 20 kdež ot líiada komorníku pojal. A opt

27. Když otpierajií u dwora komorníku, trhem wezdy obu komorníky i wsdy spolu,

že punie neníe tu, a nepobiedie ho, aby požetu \v tom mst, a které blíže trhem

hledal, le butf u brada, le u twrze, nebo leží k tomu zboží msto : proto aby se ne-

u dwora : ten je pohon prošel. olpíeral pohnaný , a ka : Nepohnal mne

28. Protož když otpierajií, že tu paní 25 tu trhem, ježto moji ludé chodíc na trh

nesedí : a tu inhed práwo pojieti komorníka, s toho zbožie, po nichž bych já pohon mohl

aby hledal, že lu panie neníe, že jinde sedí; zwdti. Což tak požene, tu pohon ztracen,

éci : „komorníce! racíž jíti, liboliC , na 30. Prolo kdyžby s purkrubstwie pohon

hrad, nebo kdež koliwk bude, hledaj, a prošel, a sjeho ddiny jakúž jmá nei)rošel,

já t Mflady zwozi, i komory otwieruje, 30 že nepohoneno
,

proto že ženu sedí na

kdež tob libo." Kdežby nej)ustil, nebo hrad a na zbožiu nic: proto že se zbo-

neolewrel tch dwerí, ježto komorník wze- žie nepohoneno, tehda pohon sšel, že s ci-

chtlby hledati: acby lu nikdá j)anie ne- zieho sbožie pohnáno, a cuzie sbožie ne-

bylo , a je oltad p»/hon prošel , že nedal móž zwodu wéstí. A s na wyswdení

hledali, by tu pani byla, a pobiezeno hle- 35 póhona brání, tak je nespráwem pohnán;

dali. Nebo komorník hledal i nenalezl, pakli s zamešká pohonu otpierali , ale

nebo nechtl hledati ; tudy pohon sšel. tehda pohon prošel.
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31. Pakli pohonie sjeho sbožie, a djí nechodil: když chce pijieti za sehnaný

komornikóm: „nesedí sde se paniií, sedí pohon, rok jmá dáti komorník, piweda pána

na purkrabstwí ;" proto sšel pohon, že ped úedníky, ped nimiž pohony swdie,

ho také ottad nesehnal, kdež s ženií sedí, nebo ped písaem, at we dsky wloží, že

že die na -NTyswdowání póhona : „pohnal 5 „oswdcuji, že on N. komorníku pijímá za

m holomkem , a já paniu jmám." Pakli pohon ot onseha Jindicha ottadto." Kdežby

se zamešká pohonu otpierati , ale tehdy jinak pijal za pohon, a tak neoswdil : a

pohon prošel. je pohon ztracen, a komorník u win, že

32. Kdež komorníky tepií u kterého pána na wyswdení póhona pohnaný die : „nepi-

dwora, a komorníci žalujú: tehdy komor- lo jal sem za pohon." Tehdy s práwem komor-

ník najwyšší a sudí jmáta práwo kázati níkuleždáti, že zameškal pohnati. Pakli wy-

we dsky wložiti , že je kmety nalezeno, zna, že jest pohon pijal, tehda pohon prošel,

aby jej pohonili jako holomka, že kjeho 38. Pakli pohnaný na se oswdí ped

dworu nesmjú komorníci choditi pro bitie. úedníky, ped nimiž pohon swdie, a je

33. Kdež komorníky sženú , že jich 15 pohon prošel; nebo we dsky na se wloží, a

nenie w kterej popraw, neb úad nechce ped najwyšším písaem oswdí, že pijímá

ho komorníka dáti : ale hrazský komorník rok státi za wsi pohony, jakoby jej sehnal

:

pože týmž práwem
,
jakoby byl s dru- tak jej je s práwem sehnal.

hým komorníkem, a je pohon prošel
;
(pak) 39. Když komorník potká paní i se pánem

na wyswdení póhona die: nedán mi 20 jedúc na cest, nejma práwa pohoniti, ledno

komorník, nebo die : nenie komorníków. wesda u dwora, kdež bydlem sedie.

34. Kdež holomkem sženú dwa pohony, 40. Když který pohon s kterého zbožie

a do tetieho póhona se ožení : kdež žena nebo otkad projde, že na wyswdení po-

sedí, práwo tetí pohon sehnati, jako žena- hona neotpieral, by tu sženú nesedl: wiec

tého ; kmete nalezli. 25 nemóž w druhém nebo i tetiem pohone

35. Kdež komorníci pohonie a dj jim: otpierati, že je juž prwý pohon ottad nebo

„paní jest u mše, nebo na hodech, nebo s toho sbožie sehnán, an na prwém pohone

na pebywciech" : a je pohon s práwem neotpieral, že tu jeho žena nesedí, že ottad

prošel ; to nenie otpieráno, že s domów práwo ostatek póhonów dohnati. Ale jiným

brzo wrálí, a ele doma jest. 30 móž otpierati, ledno paní nemóž otpierati

36. Pakli kdež komorníci pohonie , a z té pe.

otpierajú, že dj: „nesedí sde sženú," a 41. Když komu kto otepí s póhonów,

powdie, že sedí na ciziej ddin u podruž- že tu s ženu nezastúpen na tom zboží, s ne-

^twí: ale práwo sehnati ottadž, kdež sženú hož sehnán, že proto pohon sšel: ale

sedí. Cožby kterého neuinil, a je pohon sšel. 35 zwz, tž pówod pohnaného na wyswd-

37. Kterýž komorník kterého pána prosí, cení póhona, nebo na olpierání póho-

aby mu pijal za pohon, aby k nmu w dóm na : otkad s welí pohonili , s kterého
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iboiie, nebo kde sedí 8 ženií? A když kde jesl?** „U dcee pebýNvá, nebo na

povrie, s kterého sbožie se káže pohonili, hodech jest, neb u pielele bydli. ** S pra-

že jniá práwo powdieli
,
jakž ho poprwé wein pohon prošel, proto že s na swé

polieži : >t1ož >ve dsky, že se ottad ká- /božie wráti s cnzieho chleba , a i)(')lu)n

zai sehnali. * zwie, kdy státi, že na swém hospodárst>ví

42. Když poženu ottad, s nhož se káz.al nenie.

sehnati sbožie: a je proto pohon prošel, 4tí. Ale což by bydlila na cuziem zboží

a i tu panie , ženy jeho, nenie; že se swú zlrawu jmajúci, neb hospodyní jsiíci,

nemóá tieni olpierali, by s ženu tu nesedl, to již na swém bydlí, že již nepebýwá;

proto že (se) liem na drewniem pohone lo což by tak powdl, že tam bydlem bydlí,

neoteprel, a ottad se kázal sehnati, že se a je pohon.

kryje s zemí.

,o iri • > '11 t ' A- V •'- ÍJJ- Znanienúiio, hak je kterého pohoniti.
43. Když poženu koho s te ddiny, juz ^ j y

,. ,• ,., . , v, ,
, , ,

jenž zeny nejma.
ddinu dtem swym >vIozil we dsky, tak •' a j

že ssliipil, a sám otec sedí s ženií na tom ' 5 47. Kdož holomka pohonie , najprwé

zboží, jež dtem we dsky wložil, a wládne práwo jej w hrade trhem pohnati jedniem

liem : wšak pohon sšel, že Plichta olpie- hrazským komorníkem, a potom komorník

ráje s ekl : Sudí ! wiztež na kmeliech, pože s jeho sbožie, kdež najblíže chce, a

jestli pohon sšel, že m odlad sehnal, jež trhy. A ku Pražsku sbožie poprawú slušie,

má ddina nenie, ledno synów mých, že 20 hrazský komorník sám, a trhy, k klere'mu

sem jim dal w RožJalowicích ; a doklá- trhu sbožie leží najblíže. Proto požene sám,

dají s desk , že s otjinawad píšu u že je s toho sbožie pohnal, ježto mcnŠieho

póhoniech, s jinelio zbožie, jež sem sob úada tu nenie, nebo komorníka nenie.

oslawil. Proto sšel pohon. 48. Pakli má pohonili hrazský komor-

44. Tehda pówodwztázal na pohnane'm : 25 nik holomka s toho sbožie, jež je dále

,.powz, kde je ta ddina, s niež s welíš Pražské' poprawy w jiném kraji, a jest úad,

pohoniti neb pohnati, jiež si sob oslawil?'' že móž sloho sbožie pohoniti wtéj popra-

Tehda jmenowal ddinu. Když ottad sehnán, w k sudu : tehda hrazský komorník, jma

otnadž swú ddinu powdl, tehda pow- toho kraje ot úada komorník(a) s sob

die . že tu Plichta s ženu nesedí; a nepo- 30 towarišem, a požeiita tu trhem w lom m-
hnalli k tomu s Roždalowic

,
jež s ženu st, kdež úad, ot nhož pojal komorníka

;

sedí: proto pohon sšel, že je wdl, kde a s jeho ddiny potom požehla, a i tu

s ženu sedí. Tiem s déwe olpieral, že nesedí dworem, ledno dajta tej wsi kmeti

sjeho ddiny nepohonil ho, a juž s otpierá, wdti, že pohoni(la) ktomu roku ; a polom

že ho nesehnal, kdež s ženu sedí. 35 opt požehla trhem w tom mst, k nmuž

45. Když poženu komorníci, a dj jim ; sbožie najblíže trhem leží. Tak pohon

^pani nenie doma.*' A komorníci dj: „a prošel.
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49. Holomek nemóže na swedení pólio- rati, ledno jako holomek, že ženy nejma,

na otpierati tiem, že nepohnán ottad, kdež Wdowec molilby se otpierati le'pe než

dworemsedí: proto že móž dworem nese- holomek, že ho nepohnal u dwora jeho,

dti, ani eledi jmieti. kdež s dtmi sedí. Wdowce nebyloby s prá-

50. Pakli holomka trhy nepožene jako 5 wem k každému menšiemu úadu pohoniti

ženateTio , ale tiem s móž otpierati jako jako holomka, že nesedí ustawin dworem

ženatý, že ho práwem nesehnal. s eledí, jako ženatý.

51. Holomka móž pohoniti k každému 55. Paniu wdowu práwo pohnati ottad,

úadu, kterémuž jma sbožie piležiec, že je kdež wdowa dworem sedí, a potom jako

wšady domem, kdež jezdí, ac i dworem lO holomka trhy dohnati: ale nemóž s otpie-

na jednom sboží sedí hospodáem. Proto rati, by ekla : „nezastúpil mne doma", že je

jej móž pohonili, kde sedí, menším úadem, jako holomek. Takéž s otpieraj každá

kdež ledno ddiny nebo sbožie leží, že móž Avdow a.

s práwem ot úada poprawowati zwodem 56. Kmete w^dowce móž takéž pohoniti

k každému úadu
;
pohon prošel, kterýchž 1 5 i týmiž iny, jako holomka, a je i pani,

ddin je hospodá. že jmá též otpieranie jako holomek.

52. Pakli je holomek ot otce syn neot- 57. Pannu, jež jest dwxka, práwo

dlený : a jej práw o pohnati ot jeho otce pohnati ottad, kdež chlebí, a potom dohnati

dwora, a dohnati jako swobodného: proto jako holomka.

že tu jmá, že u otce chlebí, a jinde mu 20 58. Služebníka králowa práw^o pohnati

ješe dielu nedal. Protože když syn práwo ped dw^orského sudieho k dworu listem

ztratí, žena otcowo sbožie zwedú, jako- sudieho, jenž mu rok dáwá ped sob státi,

by sám otec práwo ztratil, že ješe otców ze wšeho což wadí ; tehda práwo rok dáti,

spoleník. a móž stihnuti najbližší, za dw nedli.

53. Ale holomka ototce syna nedielného, 23 59. Tkáe práwo pohnati trhy tmi: když

toho nemóž pohoniti jinak, ani k jiným úa- do hrada za tkáe pohonie koho
,
práwo

dóm, ani s jiného sbožie k menším úadóm, pohnati trhem prwým \ tehda druhým trhem

sloho sbožie, ježto k tej popraw leží, a práw o pohnati w tom mst, kdež na dru-

otec Avjinej popraw^ sedí dworem, a syn hého komorníka ksob pojal ot menšieho

u nho na spole: ten pohon s práwem 3 o úada, jej sním pohnati; tehda wzdy oba

ztracen, proto že otec móž toho pohonu komorníky jmáta opt pohoniti tetím trhem

otpierati, a ka: „syna mého pohonie sm w tom kraji, kdež najblíže msto pileží

s toho zbožie, a to je sbožie mé, že sem k malému úadu.

mu na tom nic nedal; poho jej ottud, 35 60. Když tkáe pohonie, práwo jej takéž

kdež semnu sedí." swdom pohoniti trhy, i týmž práwem jako

54. Wdowce práwo sehnati jako ho- jiné domowilé lidé pohonie; ale proto jej

lomka, týmž práwem, že s nemóž otpic- Irhy tmi pohonie tkáe, že swcho nikde
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iijmá domu ani sbožio. lodno lká se, ic \vi\ nebo jakoby w zemi sedrl ; ale tirliiu

neni zasedly, a proto je olnikudž sehnán. dožena, jako déwe , tehdy li/, komor-

61. Biskupa práwo pohnali kmetem zem- níei jdte do jiné zem >v dóm, kdež s žerní

skvrn >v lirad \v jeho d>vore, kdež dwo- sedí neb dworeni,dajž wdti ledno lielí

rem sedí. Jeslli biskujia zastúpii kmet, :> rok u d>vora.

\v jeho dwore polion, tehda pohon prošel.

t)2. Pakli nezasUipil biskupa d>vorem ^' y^namenáno, kak je koho u póhoniech

>viirad pohoniw. ale wesda daj pr>vé w- ^'"^''^ ^''^^'' ^^ dskách, ac chce, aby

dli domowniku, nebo slarosl jeho wjeho J^^f*^ nepohoniU, nebo utéci s pohonem.

d>vore w hrad, že pohoníš; a potom wesda, 10 75. Když pojmeš komorníka na koho,

kdež biskup dworem sedí na zemi, opt tehda wlož jej ^\^i dsky z le pe , z niež

pože jej komorníky, jako zemenína na zemi. troj pohon, a rok do šesti nedl stáli, jež

03. Wyššie úedníky práwo pohoniti pohon swdeili ; a když pohon swdcie,

kmetem, ale menšie jako zemenína. tehda pohon kaž zmiesli prwý.

64. Purkrabí z Prahy práwo pohnati 15 76. Tehda druhý pohon, wše na jednu

kmelem na jeho dwore na hrad , lee bud pri. Opt pože k roku do šesti nedl swd-

s ženii nebo nebud tu: ale potom práwo enie póhona, ot toho dne, jež pohon

wezda dohnati komorníky, jako jiného ze- diéwe byl swden. Když pohon budu

menína, s jeho zbožie, kdež s žerní sedí swditi druhý, tehda kaž komorníkóm

nebo býwá. 2 opt pohon druhý ztratiti.

65. Opata práwo pohnali komorníky w 77. Tehda tetí pohon, wše na jednu

kláštee, a potom jako holomka dohnati pi. Opt pože k roku do šesti nedl státi,

z ddin. jež pohon tetí swditi, ot toho dne, jež

Když opata ze co pohonie
,
práwo po- p()hon druhý byl wyswden, aby nebylo

hnali opata prwe'ho, pewora jménem dru- 2 5 mezi rokoma wiece šesti nedl, dále jedniem

hho, probošta neb kliícníka jménem tetieho, dnem. Cožby bylo dále, to pohon ztracen,

k tomu re'ci : a wes konvent. Když tetí pohon ztracen pospolu, tehda ta

66. Abbatiši práwo pohoniti jako opata pe ztracena, že dá na to památné', že tu

nebo probošta, ježto nad jeptiškami. pi ztratil, a z též pe tomu pówodu nelze

67. KanoAvníky práwo pohoniti jako 3 o pohoniti.

neženaté nebo wdowce. Knží práwo po- 78. Proto pohon tetí když budu swditi,

honiti jako wdowce. tehda kaž komorníkóm , ati prowedil tetí

68. Ktožjmá we dskách sbožie, a wjinej pohon. Tehda bude z té pe tepruw se-

zemi sedí, tehda prá*vo pohoniti ty z dluha, hnáno prwým pohonem; a ješce bude

což wiece deseti hiwen , nebo což Irój 35 pohoniti wše z té pe dwakrát ; to bude

pohon: tehda práwo pohnati s jeho sbožie ptkrát pohonno, wše z jedné pe.

dwma póhonoma jako holomka nebo Avdo- 79. Když spolu ti ztratie, že s po-
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hnaný jim olepí na AvyswdOM ání nebo inem sže, nezmatuje tch póhonów. To

na otpowdi, že s w jednej pi tem pó- bude pt póhonów w téj pi , a tidceti

honóm otepel , že jsú tie póhoni na nedl bude minulo u póhoniech wtej pi.

ztraceni : tehda pohnaný wiec té pe práz- 85. Když póhoni projdu tej pi, tehda ot-

den, že dá památné, že jsd tie póhonowé 5 weJ seku j,okludu, jakž najdálemóžeš. Když

^y tej pi ztraceni , a i ne spolu , nehda to mine, tehda žaluj a zbaw w kaple , neb

kdy ztraceni ; nebo je w jednej pi ti- kme na žalob. Ale pówod wesda stá-

krát pohon ztracen. waj na rociech nebo porunik, a pohnaný

80. Když dwa pohony ztratíš w kterej pomocné dáwá, a sám práwa nemóžeš

pi, tetieho póhona nelze ztratiti, proto 10 obdržeti.

aby nebyla ta pe ztracena. 86. Když prwá pe sejde, tehda z druhé

81. Když kto chce koho we dskách opt týž pówod pože, z nhož troj pó-

póhonem držeti w hrad, pože jej z té hon, nepropúštije šesti nedl ot toho dne,

pe, což troj pohon z jedné pe. Pože jež s prwá pe dokonala, že je nkteré-

prwý pohon do šesti nedl najdalšiemu 1 5 mu dáno za právvo, nebo pówodu nebo

roku, že nenie práwo jedniem dnem déle pohnanému
;
jakžby mezi rokoma neprošlo

šesti nedl k roku pihnali, póhona swd- šesti nedl do wyswdenie prwého pó-

iti. Když prwý pohon, tehda kme. hona z druhé pe^ držiž pohony i wse

82. Potom opt, wše z též pe, pože práwo týmiž iny i nedlemi, jako z pr-

druhý pohon k šesti nedlém ot wyswd- 20 wé pe.

enie póhona druhého, aby mezi rokoma 87. Když druhá pe sejde, že je již

šesti nedl neminulo jedniem dnem wiece. dáno za práwo : tehda týž pówod opt

Jakž pohon swden, když druhý pohon, pože z tetie pe, z niež troj pohon, téhož,

tehda opt kmeí pohon. jehož drží we dskách, ot toho dne, jež

83. Potom opt tetí pohon, wše z též 25 druhá pe konec wzala, jakžby do wyswd-

pe. Ot wyswdenie póhona druhého k ro- enie póhona prwého z tetie pe neprošlo

ku pože, jakžby do wyswdenie roku šesti nedl mezi rokoma; držiž jej wtej

póhona tetieho mezi rokoma pes šest pi pohony i týmiž iny, jakož móžeš

nedl rok neminul; jedniem dnem wiece drželi u prwej pi.

ten pohon ztracen, i z desk tiem wypustí 30 88. Když tetie pe pejde, že je již

pohnaného. z nie dáno za práwo, tehda juž pówod

84. Když pohon tetí swdie , tehda wypustil z desk toho, jehož držal w pó-

prowed pohon. Kdyžs ten pohon prowedi, honiech, zeje již troje pe pešla nedá která,

tehda jest proto prwým teprw sehnáno pó- že nemóž wiece držeti ijednoho u póho-

lionem z té pe. 35 niech, ledno do tetie pe.

Tehda pože drnhý pohon, i tetí, jako 89. Tehda, jehož u póhoniech drželi,

prwý pohon prošel, týmiž nedlmi i týmž ten již móž také pohoniti i w póhoniech
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ilrieli thoi, jonž jej dí-ewe we ilskácli nie Avypusli z dcsk, Ichda l)ii{lii ý.alowati

drial , takez i týmiž iny, i lakéž pro- z ddiny, z niež budu pohonil.

dlili, jakož bylo prodleno, ac ehec na, 94. Takli chce odpowiedali len, jeho/.

prolo ie je již z desk >vypušeeu ot loho držie wedskách, prolo aby jej spieše wypu-

pówoda. 5 ^tiK na pnvem pohone rci: „jáz chci olpo-

90. Pakli jenž wypušeen z desk, prolo >viedati, z nhož na nie žaluješ." Pówod

že Ii pre zdržal na sobe, a |)ropnsti šest nenióž se brániti, by na nežalowal, když

nedl ot toho dne, ot nhož z desk wy- jest ten na siíde, jenž móž otsiíditi
;
pak-

pušten, nepohnaw toho, jenž t držal li tehda nenie toho, jenž móž otsúdili,

drewe >v pohonech: tehda již opt t móž lo tehda móže se brániti.

pohoniti, jenžto dwe pohonil téhož, proto 95. Když chceš, by t spieše z desk

že jsa z desk wypušeen, i nepohonil až ne- wypuslil , wslup mu w olpowd tri pí;

dle prosty, že t opt móž we dskách jak tri pe |)rojdú , tak t musie z desk

držeti jako dréwe. "vvypustiti.

91. Když koho poženu, ano mezi ro- 15 96. Když kto chce, by jeho nepoho-

koma šest nedl dále jedniem dnem, tehda nili, wlož we dsky prieteli swmu ddiny

len pože loho, jenž t nepráw sehnal, swé nebo swým dtem , že jim dáwáš i

proto že ty nedle propustil, a tady t sstupuješ, a ostaw sob málo ddiny kd-
z desk wypuslil : když šest nedl mine, dine, aby tebe tkáetem nepohonili.

tehda pože. 20 97. Ale kaž s prieteli pohnati z té

92. Když který pówod pohoní nebo ddiny, jižtos jemu dal i we dsky wložil,

upomíná z kterého práwa, nestana na ro- nedá ze co ; a ten, jemuž ddina dána,

ciech ani porucníci, ani s nemocen klada, ten na wyswdowání otpieraj, že pohna-

ani na tej poteb byl jest, jiežby mu ný nejma tu nic, že je twá ddina, žeC

dali požiti: tady je z desk pohnaný wy- 25 ju dal, a w tom s dokládaj desk, a wed

pušen, proto že s wymaže z desk toho ke dskám ludi, piweJ to , by to lézalo

dne, jehož dne proti nmu nestáli, i móž we dskách, že je otepel swdky práwem,

pohoniti loho, jenž jej z desk wypuslil, že mu je dal.

ac chce s na utéci pohonem. 98. Tehda wiec nemóž pohoniti toho,

93. Když koho držie we dskách w pó- 30 jenž dal ot sebe ddiny synóm nebo pá-

honiech, proto aby on jeho nepohonil, telóm, proto že to leží we dskách, že to

ažby léta ddin minula : ale jehož držie zpraweno práwem i olepeno , že mu

we dskách, ten rci: Proto m pohoní i dány ty ddiny, a by tu sedl i s ženií

we dskách m drží, abych jeho nepohonil i wládl tiem zbožím , že móž utracowati

z swé ddiny, w niž mi s jest uwázal, 3 5 toho zbožie ten, jehož zbožie, a to newadí.

ažby ddinná léta prošla ; a já chci jej 99. Pakli nesmieš otepíli swdky, že

sehnali z ddiny, aby léta neprošla ; když ti je dáno: tehda jehož pohonie, móž
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projíti pohon, že móž dáti na swé práwo honem, prwe' wloži jej we dsky, a posléz

památné nebo pomocné, že móž zwésti, komorníka pojal : ten je nemohl spráwem

proto že wložil ddiny we dsky, aby na we dsky položiti, že komorníka nemohl

ty ddiny nezwedli, a jsa sám tm ddí- s práwem jmieti wedle desk, kdež pohon

nám hospodá, proto že neleží we dskách 5 wkládal.

otepenie swedky, že pohnaný na tej d- 105. Ale ktož utee se na koho, prwé

dine nic nejma, ani smie jie práwem ote- komorníka na pohon pojieli, a posléz we
pieti, by beze lsti dáno jemu bylo. dsky pohon wložil u toho, jenž jmá moc

100. Pakli to we dskách leží, že je komorníka dáti: toho jest pohon naped,

práwem otepieno, že tu nejma : tehda j o že je mohl we dsky pohon wložiti, že

wiec nemóž pohoniti toho jistého ottad. jml komorníka wedle toho jmieti, kdež

Pakli kdy poženu opt z té ddiny, tehda we dsky rok pohonu wkládal, jakž i oba

rci: „pohonie m ottad, ano zpraweno, wše jednoho dne dala.

že to ddina má nenie, w tom s doklá- 4í\a 1 * 1 v ,.
' 10b. Lepsie prawo jma útek se pobo-

dají desk:" wiec nemóž jeho pohoniti. 1 -, _ • 1 1 1 - **' ' -^
i^wuuuin. j ,, ^Qj^ j j^g dskam ten, jenz prijew sam

101. Když kto chce utéci s pohonem i-j -u iu 1 i- n v
^^

i^uuuiícm ^ uradu, 1 chce koho pohoniti. Proto ac
na koho, ac jest w hrad lepší práwo j -

1 » -v , ...
' •' 1

|ia>»v nedožene, ale na tom moz popraweno býti,

komorníka prositi na pohon u komorníka ; v . , 111 ' j 1 iij 1I y wiuuiiima, 26 jeho nedohual, a sam we dsky wkládal.
nenieli toho, ale u sudieho ; nenieli toho,

„, ,
-v 1 1 I r. , ,• . ,

107. Ale pijedeli posel ot kterého,
ale u komornicieho druha. Pakli toho ne- 20

t j t ?

1 t u I
- v , cht s utéci pohonem ot nho, nemóž

nie, ale u toho, komuž porueno komor-
,, Ti 'V ,, . s spráwem utéci, že je sám pówod ne-

niky rozdawati, ze jiny nemoz rozdawati.
.

Ano rr i 1 1 » v v j , „ pijel k úadu, že nenie práwo pohonu we
102. Tehda, ktoz naped komorníka i

_^. , ^ u • - -1 -• ' .v, dsky klásti, proto, acby nedohnal, žeby
pojal u toho, jenz najlepsie prawo jml ? 1 ? j

.

AAf *^i ^ • * M v j v . , ,
nemohl úad poprawowati z nedohnánie,

dati, toho jest pohon naped, ac toho dne 25
_/, , . , , ,

v, žeby pel, že ie sám nebyl u desk.
pohon we dsky wlozi. j 1 ^ j j

103. Pakliby pojem naped komorníka, 1^^- ^^T^ ^oho u póhoniech držie, a

i newložil pohonu we dsky toho dne, ale ^ ^^^^ pohnaný spieše z desk aby jej wy-

sn nazajitie, na nhož komorníka byl pustili, tehda na prwém roce pohnaný rci:

pojal : pojmiž na komorníka u toho, jenž 30 '^J^ ^*^^^ otpowiedati, jakoby m wšemi

jmá moc komorníky rozdá wati, a we dsky pohony sehnal.^' Pówod musí žalowati, ac

jej inhed wlož; proto twój pohon naped J^" ^^^ j^^^^^ '"^hú siiditi, že otpowiedac

jde, že pojem on komorníka wera i ne- ^^^ ^"^ ^^^ woliti, že musí na žalowati.

wložil jeho we dsky. Proto tob práwo 109. Pakli toho nenie, jenž má práwo
komorníka jmieti wedle desk, když rok 35 otsúditi: tehda pohnaný nemóž dobyti, by

na pohon wkladáš.
„a,-, podrod žalowal bez swé wóle, kro-

104. Když kto utee s na koho pó- m a by sta oba swií dobrií wolí chtla
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se Slídili, lo >v niú slojí, že nemóž jeden oiiét pówod na prwein poli móž wdáli

druhlio pripudili. nv sesl sel ; lakez, na druhem poli w dewat

110. Ale pówod nemóž pripndili po- set; tukež na li-elieni |)oli móh >vdáli w
hnaného, by mu olpo>viedal bez swé wóle, oheb.

a ješíe ho nesehnaw wšemi pohony. 3 2(15. Koho/, wdadie wee spráweni nebo

111. Koiio/. n póhonieeh dr/.ie, ten kaž bez |)ráwa, lo je s priÍNvem na iíad wda-

>vezda znamenali každú pru, kteráž sejde. nie. ^^dánie zprawle naped, jakož ko-

112. Takež i pohony, kleriž sejdií, kaž moiniei wy/.najii, že sla se wdala.

znamenali, že pohon na sšel. 2tí(3. Kohož wdadic orúc, nebo pasiíc,

1 o nebo plot drnžiec , nebo jedlic kdežkoli-

,.,rrr ^ ... >vék, jakž jej koliwék wdadie, když ie
XVII. O tcdánie.

, .

i
.

J

bez pohonné réti, že sta siípee neprosila

259. Když sla pojala posly na oble- poslów, jmá se u komorníka wyrueili w
dánie, kde se mu škoda slala, z niež po- to. jemuž >vdáu, w tom w nmž wdán,

honí: když se wzeprila , móž jeden >vdáli j5 aj. chce len, jenž wdán.

druhého, pakli druhv proti lomu newdá oi«- n i r i
- v... » . ,

'
• ' 2b t. raku nechce se wyrneili, ze jma

swho siipere. i' ii j u- v » ,. ,' zly zaklad na sobe, w nemz wdan, nebo
260. Kdvž jmála súpeie s posly na .v v v.. i j • mi j .•' ' 1 j nemoz, ze mu newene : ale daj zaklad ten,

ddin bvli ukázanie škodv, z niež poho- v . ,. n ii- mi i i-' w nemz wdan. Pakli zakladu nedas, ani se
nila : jestli pówod kriw. tehda jed po swej on » • . i i ni

•" * j I j -u ^vyriuis, tehda odbyls prawo.
ddin po mezi , ac leží twé pole podlé

. ., , , ,
2GS. Ale což pi-ed opowdí posly po-

loho pole , na nemz škodu nebo pole
i o i

... ,, ^ v . ,
jnul a Mdadie se, w tom wdání neteba

ukazuješ; proto, zda te wda, ze te bude
, , , ._ . , , v. základa hráli ani zarukowati, proto že se

na Iwem wdal , o nezlo se s lobu pri *,
.

,

.... ,
musie k úadu wrálili, a déwe wdánie

lakez olpowiedaci prawo. 2 5
-^. „., . , .. , , .. .

zprawili, než jim které práwo naleznu.
261. >> danie prwe tri sta halerow

:

druhé šest set haléów: tetie dewat set
^OO. Ale na komorníka když wdadie

haléów; wdánie w oheb lo je, což na '^ "''"^" '^"'^^
'
poruníkali nebo súpee,

nem a pod ním málo nebo wele, nebo ^ ^^•^^ « "« ^«'»^ komorníka, jemuž wdán

mnoho nebo málo , to jide wše na úad. 30
''' ^"^'"^ ^'^J^^ ""^ ^^'''^''" "^'^^ ^''^ ^*^''"'

262. Pakli ekl: „dáwaju jej w ohieb '"" " "^''« "^'^0 « "^''O wzieti až do

i šiju-^ bezpráwn wdal : proto pi ztratil,
'»»^'

'
"^^''''''' al^^olbyl. Takéž na temžby wjel.

že žiwot wdal. 270. Proto ktož jmá s posly býti na

263. Kdož wdá prwe wdánie wiece než ddin, wzwlec na s což najhoršieho

práwo, ten pi ztratil. 35 móžeš, a pš jdi.

264. Když posli na ddin na dwoe, 271. Sweepice nemóž wdáti , kteráž

móž wdáli pówod prwé w Ii sta ; tehda na sol) znamenie jmá na spase, proto že
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chodí s znamením kobylím polem. Ale po tem stom , a wždy jeden kól mi-

poho ze škody, coC wadí ot sweepic. nowatí
;

prídruhy wše poád neminujíc

272. Pakli která sweepice chodí bez ížádne', wdáti móž ot každé prídruhy po

znamenie, ac i
má í kobyle pole, a ji móž šesti set haléów ; weeje po dewieti stech

wdáti na swej ddin, že chodí jako orné 5 haléów móž wdáti.

klise^ takéž podkowaná sweepice jako 279. Když kto jede neb jde bezpráwnú

orné klise. ceslií, nebo lowí , nebo pase , nebo iní

273. Kdež sweepice nejmajú na obci cožkoliwk na mém, bez mé wóle: móž

obory, ty kobyly móž wdáti, že kobyle- jej wdáti komorníkem k malému úadu nebo

ho pole nejmajú. lo k wšiemu.

274. Sweepice ot swatého Hawla mohu 280. Ale siísda , s nímž je nebo jsi

choditi kdež chtie po oseních, kakž najdále wjednej wsi, toho nejmáš práwa na planej

nebo najblíže, bez pastwy, do swatého Juie ddin wdáti, ledno na škod móž wdáti,

nemóž jich wdáti. Ale ot swatého Juie že mete obilé.

do swatého Hawla práwo sweepice pásti i5 281. Piece se o ddinu, když s oba

pastewci nebo kobylníku, že nemohu cho- súpee ddiny držíta : tehda nemóž s wdáti

diti kudyž chtiec, že móž s práwem brá- k malému úadu
,

proto že s nelze o

niti, že móž na škod wdáti. ddinu súditi ped menším úadem.

275. Staré práwo, když pluh wdán, an 282. Když pohnaný za otpow ddiny

oe na jeho ddin, prwé wdán i druhé, 2 ekl: „prosí poslów" : když s posly byli

netbáno
,

proto nepojat pluh ni sweden ; na ddin, tehda pówod ekl : „w tyto dwo-

a když tetie wdán, tehda jel ped úad ry pokazuji," a byw na ddin (ekl):

a ka : „bezpráwn wdal, prosu práwa.^' ,,tito dworowé s tú ddinu, což k tm
276. Tehda ktož ddinu propí, o nižto dworóm slušie, pro než sem pohonil, to

sú s wdáwali, ten wdánie k úadu zpraw, 2 5 je ddina má poslúpná po mém otci Fe-

ze na nem ostalo wdáwanie. Ale již nowé trowi z Boru nkda eeném , an mi s
práwo, jakž wdadie, tak inhed wdánie zpra- uwázal.^' Tehda pohnaný proti tomu ekl

:

wili, když komorník rok dá; ale pohoíi ,,a já té ddiny sob neddi, ale drži ji

z té škody toho, ktož t bezpráwn wdal. k zástaw we st hiwen ot Oldicha z

277. Také móž wdáti na cest na 30 Pacowa.^' Když po.sli takéž wyznali, tehda

bezprawnej , nebo u pastw na swém, i pówod chtl tiem zjiskati : „zwztež, že

nezapowiedaw komorníky ani trhy. powdl, jmaje k zástaw, a neprawí, by

278. Když kto na ciziem plot posta- ml oprawcu."

wil, móž komorníkem wdáti plot. Když 283. Tehda to mu nalezli, že mu nebylo

wdán prwý kól, ti sta haléów, a druhý 35 potebno oprawec jmenowati ped posly,

minuti, bez danie ; a opt kól podlé , ti že je jedno wdli za kterú ddinu kak

sta ; wše tak poád wdáwati , každý kól otpowdieti , kak mu jest která ddina
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pišla, zniež pohoní, že móž jmicli roz- dwory propiel, proto že ho nojmií práwa

liine (Iiliny, proto posly Nvydáwnjii. \v(hi\vati, Ic(hio na tom, o iiomA po.sly pojrh'.

2S4. Když u pohone stojiec, |)0jmla 291. Ale o ddinu se práwo jmaji sú-

posly: tehda pówod ukaž to, z nhož ža- diti, že sta se smla držeti, že sta se

lowal, ano w/.dy uzejdi na každý dwór, 5 molda >vdáwati , a toho se s práweni

o než se príš; takéž na ddinu \vzejdi, držala.

jež jest po tch dworiech, z iiiež polio-

níš swým komorníkem, a ukaž: z tlo
^THI- Znamenáno o kohjlm poli.

ddiny, jež k tm dworóm slušie. 292. Ktož kiípi kohyl pole, práwo jmá

285. Ktož na ddin s posly jmá býti, lo ddinných let za oprawec nej)ropustiti,

ten jmá >vzjiti na tri pole, ukazuje, že proto, zdaliby mu bránili kobyllio pole,

je to jeho ddina. Tehda je juž wšu uká- aby mu zpráwce zprawili.

zal, jakoby na každe'm poli byl , z niež 293. Pakliby s zameškal, že za opra-

ddiny pohoní ; že nemóž >vše škody u- wec propustí , a potom pustí kobyly , a
kázati. 1 3 je i wzdy bylo kobyle pole, ale polom

286. Pakliby pówod byl mn tí pol, musí sob sám zi)rawowati, proto koby-

lehda je neukázal ddiny , že je nebyl lého pole neztratí.

jakž práwo; proto bude ot ddiny pustil. 294. Paklii)y diwe nebylo kobyle pole,

287. Ale wymetali aby newzchodila a kobyly (již tu) chodily ddinná Ie'la, a

na Ii pole, nebo nac koliwk, ledno na 20 ty kiipil s kobylým polem, juž je prodržal

jednom miest, kdež stojiece koliwk, kak kobyle pole \ tehda pro nebránil za 0-

jmá kto k emu práwo , na každém stála prawec.

swým práwem: tehda proto nic neztratila, 295. Ktož kiípí kobyle pole, a we
ledno píd na swú pu. dsky wloží to : tehda dobud hrazskho

288. Na obci stoje ktož ukáže co koli- 25 komorníka, ati wyswdí ped úadem,

wk, len lo propustil, že nestál na lom, že t ot úada pojem, i zanowiedal na

o nž s príta , že lo ztratil , ktož to tech Irziech okolniech toho sbožie , že

uinil, že newstúpil w to , o nž posly to kupil s kobylým polem. Jniáli klo co

wzala, že bezprawu ukazowal, že sprá- proti lomu mluwili, tehdy toho do let

wem nedowedl. 30 bráni: on pro chudobu nemóž kobyl po

289. Když dwory ukáže, a ddiny nic, kobyle'm poli pusliii, a proto trhy zapo-

a z obho žalowáno : tehda je ddinu pro- w iedá, a k tomu v.e dsky w loží.

pel: ale o dwory s suJte, že sú sprá- 296. Tehda proto kobyle pole bude

wem ukázáni. jmieti, že je okolní súsed nebránil za iasa

290. Pakli na ddin stál, že byl jakž 35 a za oprawec kobylého pole, i za let, a w
práwo, tehda je wzchodil, a w dwoiech ne- tom s dokládá desk zemských , že je léta

byl , jedno jinde sloje ukazow al : tehda wydržal ti nebo ddinná.

5*
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XIX. Znamenáno o obci.

297. Obce ncpríhvo miti podlé d-
diny w kúpi, ac Aviece siísdów jiná než

ten, jenž prodal : proto že siísd jmá též

práwo, a móže obránili rozoranie.

298. Pakli jednobo samébo jest obec,

a nikte tu ddiny nejma, ten móže z nie

luiniti, což chce , že mu nenie kto pro

brán. Ale když prodá ddinu, obce nej-

ma práwo mili, proto že to wóle , a

5 kupil sewši woli.

(A tak s skonáwají ta práwa
,
ježto

je jml pán z Rožmberka. Amen.)

ZIiOx\IKY Z AliEXANDREIDY.

W XII a XIII Století w Nmcích powst o Alexandrowi Macedonském náležela mezi oblíbené

spisy. Zdá se, že ne mnoho pozdji eská báse toho obsahu, nejisto zdaž podlé latinského

ili podlé nmeckého, složena byla. W ní se po rkp. Kralodworském nejušlechtilejší formy

starého jazyka zachowaly. Máme posud tyry zlomky. Prwní wers 2461 w rkp. fol. z druhé

polowice XIV století wknihown sw. AVíta w Praze, odkudž tištn w Star. sklad. II. str. 151.

— 264. Druhý zlomek z rkp. psaného na poátku XIV stol. nkdy w archivu Budjowském,

nyní w eském Museum, obnášející 347 werš na 2 listech perg. Tištn w Cas. Mus. 1828.

lll. 86. Tetí zlomek 160 weršíi také z téhož wku
,

jinau ortografií a rukau než pedešlý,

w Museum. Tištn w Cas Mus. 1828. IV. 110. Ctwrtý zlomek 342 werše obnášející, též

w Budjowicích nalezen jako druhý, tištn w Cas. Mus. 1841. str. 73. Wšecky ty werše,

dohromady 3274, iní dle zdání p. Hanky as twrtý díl celé básn. Prwního zlomku zde

podaného nebylo lze s pramenem swým opt srownati.

/. Tah Alexandrw na Daria.

11. Již by as protiw zoi,

když býwá kik ptaí zboí,

kdažlo s noc se dnem dlí,

a když slunce na sw>t spielí:

Alexander wzweda zraky

a weze na zoe oblaky,

uzew den, jako se lee,

Avstana, rue s oblee.

Sed, i sta na jednej hoe,

obeze tu wlast ot moe;

potom s w zemi obrati,

poe msta shledowali;

a kam s koli obrátieše,

1 o tu na wše strany widieše,

kdežto wína, žita ktwchu,

kdež která lowiše bchu.

Zew wšady, dlí i na peky,

nze ande silné eky,

1 5 z nich tee široce woda,

a mocná wnich ryboploda.

Wida to, welmi s sžáda,

wzmluwi tak k swým lidem sada

Zete na wše strany w pole,
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kaká w ttVhlo zemieeh wóle:

zde kralowshvo, zde chci jmieti,

n >vám chci swé zem piieli!

ítka lako, ni neotieže,

zda ktož co dóslojen bieše;

» lom se nic byl nerozpacil,

wniiby >ves swt byl pollaíil.

To sdw, káza wojeni \vsláli,

do Cilicie se bráti
;

posla k mslóm i na hrady

a k iNvrzem zde i oiiady ;

a jakž ho náhle zwdchu,

tak jej s milosti prijechu.

Tehdy se >v tu >vlasl uwieže,

hlúbé tam pcdce polieže.

Idá se jmu jeti tady,

kdežto jsú Trojské ohrady:

ješté jedinké znamenie,

tu kdežto leží kamenic.

Nenieli l le slyšeti,

a ti budu wypráwti,

pro s mu rušenie stalo,

pro ti s to wše udalo.

12. Byl jest Paris knžic w Tróji,

AvychoNván we csti, w pokoji,

jehož otík i matka

pro lásku swého dfálka

tak bchu mile wzchowali,

jakž mu wóli we wšem dali.

Jmjieše to knieže k lowu

a jma wšecko mysl hotowu.

Sta s to asa jednoho,

když jezdi w lese mnoho,

až s ot lowców zbliídi

a kóú s mu welmi ztrudi

;

pihoda s s cesty w púši

pod krásný buk >v jednej hiíšci,

Nvzwrha na suk uzdu s kon,

poíe spáti, dewu s klon.

Zdieše s jmu w tej hodin,

uzie we sn lii bohyn

:

5 jednu, jenž wládne milostí,

druhii, jenž wládrte múdrostí

i sieho swta udalslwem,

tetí, jenž wládne bohatslwem,

A ty zlaté jablko jmchu,

j o o nžlo s welmi pechu

;

nebo bieše na nm pisáno

:

Která kraššie, tej bud dáno.

Wzwolichu ho siídci sob,

kiíc: Dáwáme tu moc tob,

1 5 af s nepem déle o to:

daj, klerej chceš, jablko toto
\

a nad cíni nás která móže,

toho tob wzdy pomóže.

Tehdy s sta w tu dobu,

2 on poce s raditi sám s sobií,

wece : Co s nedostáwá

mn, podlé knicžecicho práwa?

jmám prieliš mnoho bohatstwa,

a také s jmám podlé udalslwa,

2 5 podlé jiných smysla dosti;

což wiece Ireba múdrosti?

w štstí také jmám wóli casnií

:

bych jedno jml ženu krásnu!

Rka tak, tej jablko dohodí,

30 jež nad milostí wéwodí.

A jakž brzo je rozsúdi,

wztrna s wielr, jej ubudi,

drož musí pry ottad jieti,

jmnje tu wc na pamti,

35 kakby s mu to dostalo,

ježto s jmu we sn dalo.

Tehdy mu na mysl tanu.
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na jednu wc rozpomanii,

z niež jmieše slinií píinu

proti Rekóm, zjewnií winu.

13. Stala se jest byla kdasi

škoda Tróji, w diwne' asy.

Herkules byl knieže ecký,

wudatstwu wybraný, dcky,

ten byl Tróji prwnie bieda

;

pobil Parisowa dda,

k tomu zabil jmu dwa strýce,^

pro nž leží Troje nice;

a wzal mu byl w téže asy

tetku, owšem diwné krásy,

Esione, stnú dwici;

tu dal jednomu knžici,

Telamonu, jenž s ní knze

doby, a jako wítze:

to jest byla wojna Troje,

pro niž Paris, knieže z Troje,

proti Rekóm srdcem stonal,

až jest to i dokonal:

jakož je jim unesl ženu

najkrašší w swt, Helenu

;

pro niž s jest stala wojna

Rekóm s Trojí nepokojná;

jsú ped ní deset let stáli

tu wítzi wojewali.

Nejeden toho zlým užil,

jenžto swój žiwótek složil

tch wítzów s oblí stranu,

na nž když s rozpomanu,

až mi s w srdci zawine;

pro tak malií wc jediné

plakala nejedná matka,

zbywši tu swého dtátka;

lkalo srdcem mnohé druže,

zbyw swého milého muže.

Ach srdce lowie bludné I

ach zamyšlenie nekladné !

jež pro jednu (smrtmi) ženu,

jmla krásu pemoženu,

5 wešken s swt byl zbudil,

deset let s wojnú trudil:

až w jedenácté léto,

kak mi zpomínati zle to!

estné msto Troje dobyto,

i o Tu bez ísla lidí zbito,

jakož iedký kto hostawen;

starý i mladý žiwota zbawen,

naposled msto sežženo.

Riedko jest kdy pochwáleno:

15 bez tráwy liíka seena,

bez píslowie krásná žena.

To také písmo wykládá,

ž' toho msta stná ohrada

deset let pln horala;

2 škoda jest takého diela!

Tak s jest stalo rušenie;

již s wraci w swé prawenie.

14. Jakož naped prawi,

Alexander tu s stawi.

25 W tu dobu, jenž s ním tu bchu,

takií záhubu uzechu,

neby jeden tu nepye,

a žalostí lom ruce,

widiíc na wítzských rowiech

30 o jich skutciech, o jich slowiech,

kdež na kameni wyryto,

kdež wšemu swtu neskryto,

ekli: Dojdem brzo strasti,

wešli srny w neznámé wlasti,

35 z nich s wiec newyprawíme,

až s žiwota zbawíme.

Král uslyšaw e swých ludí,
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>voo: Pro wás smysl w tom blúdi?

nikdy iienie isti dóslojen,

kto chce byli wzdy pokojen.

Dondž koné nepokusí,

péi widy na jmieli nuisi;

len se lakéž zkazí sláuiem,

jakož astým osedlániem:

lakcz jest i každý Mowek,

jmali pokojný tento wk.

Pokoje se tak obloží,

až snad w leností umoí

;

protož me' srdce lam spje,

kdež mi se bohdá est zdje.

15. Jedno cbcclelí pobowlí,

chci >vám nco pONvdtí,

proniž jmám wšecku nadjí,

že lam k nepríelelí spjí.

Kdaž mi mój olcík pohynu,

zd mi se w nocni hodinu,

myslech leže sám jediný,

neije s nikle jiný,

coby n»í bylo sob zdietí;

newdch s, co piijieli

:

wrahómlí s olpierali,

iili tak w porob státi.

Tak mí myslce w obem stáše
;

klož tu bchu, každý spáse.

ilyslech, jakžto pták nkterý,

jenž sob nedojme wíery ;

kdyžto sob ptá pokoje,

kdeby chowal dietky swoje,

nesmje lap hniezda sklásli,

boje s w šelíkc napásti

;

aby hniezda wietr neoboil,

neb s had k dtem newnoríl;

let dlúho w lese, w poli,

až snad nkde míesto zwolí.

Tak mi s udá uzeli,

nud s lako proswíeli,

jakžto když bude z hromu blesky

pro nž sob tak weluii stesk,

5 až zapomanuch sám sebe

:

i wcziech nalil i s nebe

jeden krásný lowk stiípí,

jenž ke mn bliže prislúpi;

wšecka na nm cslnost biese,

1 o a lak diwné rúcho jmiese,

jakž mi s nezdá nikak,

by kdy clowk >vida takc.

To sem tak Aviifal práw,

jež jmiese na swej hlaw

15 korunu zlata swtleho

a z kameníe pedrahého.

Nemoh jmu jmene zwdli;

jedno to uíohu spomnti,

což mu b na cele psáno,

2 jež mí widli nedáno.

Když ho chtch potázali,

on prw swií rec uclnváti

:

WyniJ, wece, z kraje swého,

podámf wsi est swta síeho ;

25 a když m uzieš potom,

nemysl zlho lidu o tom.

Tehdy jak brzo to powd,

kam s pode, žiw newd;

ale jakž s pi obrátí,

30 >vse s ta swtlost zatratí.

\V lomž Iwrda jest má nadje,

což jest mluwil, že mí s zdje.

To s w krátce wšecko zlii

ta e, již jim král ^vylii:

3 5 že když s uda jemu

pijeti k Jerusalemu,

tu jej ten polka tlesn,
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jehož bieše wial we sn,

s takým znamením welikýni,

s židowským zástupem wšelikým;

a jakož jej náhle potka,

páde ped ním Avehni z krotka.

Tomu se diwili jechu

ti wšickni, jiže sním bechu.

A když mu tu cest prokáza,

Avojem do stanów rozkáza;

sed do msta s málem lidí,

milostÍAv Avše poklidí,

a jakž jej ten muž nauí,

tak se tu bohu poruí.

Daw prwé píezni stwrzenie,

wzem s milostí otpušenie,

káza wojem ottud wstáti,

cht se k nepátelóm bráti.

16. Již byl wtáhl daleko w zemu

proti nepidli swému

Macedo, ten oprawítel

i swé wlasli obranitel.

A když pijide powst ta

w Perské hrady i w msta,

tehdy z tch okolních twrzí

potoichu posel brzí,

aby s král Darius stehl,

že jeho nepietel pithl.

A když s tiem posel pitee,

Darius s welmi lee,

kak by mnoho píinnjí,

pokladem, lidmi silnji:

neb jmieše králowstwo dwoje,

z nich nade mohl jmieti woje;

ale že wzdy byl pokojen,

že netbal ijednch wojen,

tiem proti mu bieše mdlejí,

jenžby mohl býti silnji,

aby byl srdce toho,

k nmuž jmjieše lidí mnoho.

Wšak necht, by s kto domnl,

by w em swé moci zapomnl

:

5 káza s wšem hotowati,

cht nepátely potkati.

A jakž brzo prowolachu,

tak wšickni na wojnu wstachu
;

zatiem s také potáza,

1 o Alexandru list rozkáza.

17. ka: Král Darius, král nad králi,

jehož s moci wše wzdálí,

Alexandru, slúze swému,

dietti obak stnému,

15 zpowiedaju milost swoji

ke sti, rad i pokoji.

Wd, že jsi po létech mladý,

pronž ješe nejmáš rady,

ešeš jablka nedosplá:

2 waruj s takého diela!

kdež owoce nedosplo,

ešešli to, tratíš dielo.

Poddals s w wojenské bydlo

:

chowaj s, by neostydlo!

2 5 Ale na jakéž jsi dob,

jež, slúze, poslal sem tob:

uzdu, mšec, mie okrúhlý,

jež obrownán na wše uhly;

ten s twým letóm podobá.

30 Pakli která twá chudoba,

mšce s jedno dotiežeš,

až s potebu wywiežeš

;

a snad si s tako splašil,

mníš by t nikte neustrašil

:

3 5 uzdy s na to dotieže,

wniž plachý kón, tak t swiežc.

18. Alexander listy peta.
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uslyšaw, kaká jest ící- ta,

>\e: Lépe rozumeji.

kak se li dari >vy[)ra>vjí.

Tento se miec na to maje.

jenž okriihlý na >vse kraje

;

stojíte >všikni "widiice,

ie jej drii t>vrdé >vruce:

lakeito ^zte práwé,

již >ves s>vt jtnám >v swej opraw.

Tento mšec to wykládá:

že, což wáš král má pokládá,

skrze ten móžte wédli.

že to >všeko budu jmieti.

Uzda mi se hodí k tomu :

když juž sadu ^v jeiio domu,

wšecko, což jmá, se rozplení,

a jej swieži, wniž >vól lení.

Rozkázaw posióm ta slowa,

da jim listy k tomu znowa

;

potom dari i každého

podlé práwa králowského.

Wzemše posli listy jeho,

nesu je ped krále SAvcho.

Pecta listy král pohanský,

jež mu b poslal král Kecky,

poe se tomu diwiti,

že sml kdy to powdieti,

a ka : Jmám swt w swej porue,

jakož ten mie drži w ruce

!

podiwi s také tomu,

že ekl : Sadu w jeho domu,

wládna wšemi msty, hrady

w jeho zemi, zde i onady

!

Swým rylieróm to r0í.práw,

s>vú korunu na se wstaw

:

\\ sak já jsem, wece, král nad králi,

mne se po wšem swtu báli

15

wši králowé i kniežata,

dáwajice da ot zlata;

kak mu móže to pijíti,

by mohl w takú cest kdy wníti?

5 i kakž by objal mé králowslwo ?

wizte, kaké psal bláznowstwo

!

Kka to, káza posióm siesti,

uzel máku jemu nésti.

19. A rka: Wz to, pyšné rob!
* ^ posílají ten mák tob,

aby wdl, co jmám mocí,

wlastniech lidí, bez pomoci.

Tu jest owšem máku mnoho,

ty nemóžeš ísti toho

;

tolikéž imám já broj i,

Avšudy lid s wniž rozbroji

okolo mne za tri míle

;

nenie ísla lej wsj spíle !

tisíc na jednoho twého

jmám rytiestwa wýborného

!

Kako chceš boj se mnií wzieti,

nemoha té moci jmieti?

Razif, by s mn pokoe

bral s zase pry za moe,
^^ a zbýti chceš zde hoe;

cht králowstwa zde dobyti,

móžeš tam i swého zbýti.

22. Alexander tu e slyše,

3(, ande posel mluwi tiše,

káza uzel rozwázati.

I poe ten mák zobati

a swým Rekóm udáwati,

každý jeho hrst nachwáti:

3 5 Zobte, wece, moji Reci!

chci wám nco dobrého ieci,

z nhož wám bude wšem radost.

20
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a pohanóin w srdci žalost.

Tento mák to znamenáwá,

že nám bóh je wše poddáwá
^

jelikož ho zrn zzobete,

když u boji juž budete,

tolikéž pohan pobijete,

w tom s wám nic nepomte.

Jakož ten mák zuby zetem,

tak zástupy jich wše potem.

Potom poslóm tm powd :

To jáz jist, wece, wd,
že mnoho lida jest pi králi

;

ale to já welmi chwáli,

že tak mkké lidi wodí,

ufaji w bóh, že mi neuškodí!

Jakžlo ten mák Reci zobí,

tak wašeho krále pobí.

Rka to, káza poslóm vvstáti

a pepe jim uzlík dáti,

aby nesli králi swému,

zpowiedaje tu ec jemu,

ka : Poslals mí máku míeru,

a praw to na swú wieru,

že tolikéž jmáš swých lidí

;

wšak o tob zle s klidí.

A jich s tobú jest pemnoho,

což jest obak do toho,

kdaž jsií mkcí, wniž mák zralý,

w nichž jmáš w bojí statek malý ?

Powíz rue uzla mého

:

ímt jest twTze máku twého ?

a taká jde hokost z nho,

w nmžby bylo nco zlého.

Tch jest zrncc welmi málo
;

wšak, by o žiwot tob stálo,

nemohlhy jich wšech zzobati.

Skrze to ra znamenati

:

máloC lidí jmám pi sob,

budiíf w boji hocí tob

!

21. W tu dobu Darius stáše,

kdež swých lidí moc zbíeráše;

5 a když již sebra woje,

cht zwdti lída co je,

spudí wše w jednu ohradu,

jakž to pastý iní stádu
;

cite zajtra až do nocí,

1 o wšak newd w šie swé moci.

Tak nkterá domownice

z jitra pete swé owíce,

aby pastý též pihnal

owíce, jež w stádu wyhnal*,

1 5 ale mnohá ne wše pijdu

owíce, jež w stádo wyjdú:

nkterá snad s skály spadne,

a nkterú wlk popadne.

Takéž s tm lidem dosta,

2 íedký opt domów posta.

Zatiem wybera lehejších

lidí na koních ruejších

šestdesát tisícew pon,

s nimiž posla sw^é podkon,

2 5 stného rytiee Menona,

jenž swú jiezdu zle dokoná.

Tento rozkázanie jmieše,

že mu shledati woj bíeše,

kdeby s sebrali Reci,

30 proti jím jmu bíeše lei.

Král Macedo, když to zwd,
swé lidi k bojí poied.

Jež uwití protiwno,

i také zajisté diwno,

35 že tak jmaje lidí málo,

a wšak s mu to dostalo,

jež pobi ty wše woje,
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jakož brzo dosel boje;

luk jakž, což nepátel bylo,

ni, nebo welmi niiílo zbylo.

A ktlyž len boj obdrže,

wojnu ollad náble wrže.

Kakž byl ustal, wsakž nepešla,

hnaw, doby jednobo msta,

jež Sardis i dnes slowe;

I o s jedné strany opiové

Sagarius, silná eka,

z drubé se s ní more slieká.

A tu bebu kola dáwná,

lak cbytrá i tak iipra>vná,

jakž jich nikle nemožéše

rozebrati, ni umiese.

^V tom ti lidé mchu >vieru:

ktožby poznal jich rozmru,

že té zem králem bude,

i lo, což cht, to dobude.

Ta byl ustawil král Mida.

Tehdy Alexander Mnida,

ohledaw kola i wzdwiže,

wzpodejma i pusli níže
;

toiw jimi sem i tamo

;

Kic mi, wece, jest w nich známo;

co wcšieho teba trudu?

jakž mohu, takž jich dobudu!

Wyjma mec, poe ot wrchu,

rozt kola až wše prchú.

A když >vši tu M'c poklidí,

posla ottad wjiezdu lidi,

aby wšickni wtu wlast wehnali,

mst i hradów dobýwali.

Sta se to na krátké "oky,

podbychu wše Kapadoky

a jednu zemici Lydu.

Oltad když zase prijidú,

do Tye, kdež král bieše,

kdež jich cekaje ležéše

:

poiekaw tu noc jedinu,

a jakž brzo ta noc minu

5 a den se na swt pokáza,

tak wojem wstáti káza.

Dosti diwno, že to mohl zdieti:

hna toho dne mil tidcieti

k neprieteli pospiechaje
;

1 o wzdy s toho domniewaje,

zdaby to Darius zwda,

potkal jej w horách, predjeda.

//. Zrada Bessowa a JSarbazonowa.
15

W tu dobu ta dwa prorádce,

newrného skulka skládce,

radsta s nejednako,

newidúce ješe, kako

2 bylo jima swého krále

jieti, w mnozi ci u mále;

neb ke wšem tu neuasta,

pro nžto s welmi básta,

aby ho kak metn jala,

2 5 by sama w tom neostala.

Takž o tom mluwiwše mnoho,

Bessus wece: Co do toho,

abychw myslila déle;

ráno, kdyžf wstane s postele,

30 pojdw peden, wšakž ne zborn,

postawiece s pokorn,

rcemež : Král ! co sw zdlá,

w tom s sw lepše domnlá,

mniece, ž'byf s to slúbilo;

35 a kdyžt to protiwno bylo,

toho srden želéw.

A mezí tiem nikte newíe,
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co se stáci moci bude,

jakž najú oba nezbude.

Juž b lud dnem se ujiscií,

a swt obac s nezcislil

Ote wšie mraky, tmy nonie :

tehdy, obac nepomocn,

ráno uzew zornií hwzdu

král Darius, náhlú jiezdií

cht pre, sedieše na woze:

t*dy ni o sti, ni o bože

tbajúce, ta mužie zrádná,

sen i on ped wozem padna,

postaNvií smutne'ho líce

ležeta ped wozem nice,

mluwiece k nmu s pokoru,

wzdwihše k nmu hlawy wzhóru,

kúce : Král ! najú wina

jest weliká ! wšakž ju mina,

"Nvezi z twé milosci na to,

že doadž sw žiwa, za to

tiem té winy pokúpiwe,

jakž tebe wiec n-odstiípiw

s podstatu našeho rodu,

s tobú na zisk i na škodu

s milosfú ostati chtiece,

tebe wiec neodstúpiece.

T'dy wida je w tej pokoe,

ste'šce sob, slz unoe;

tuž jima inhed uwi,
tuže s s nima i smiei.

Dokonaw to ssima rue,

wozatajóm pec ponuce,

hna pre, nikde nepostoje,

zawše nepátel s boje.

Ana, což o nem ukladla,

w tom jima mysl nic n-upadla

;

krom zawše toho slichla,

kakby té zrady dotiehla.

A stný muž chwáta pre spieše,

woj pak sm i tam s mieše
;

kdežto byl mnohý, newda
>) kam chtl král, kamli byl jeda;

neb jich wiece newdlo,

což s ot sich státi chtlo.

Wšakž byl tu jeden Heenín,

stného plemene zemenín,

1 o jenž byl kteriísi náhodu

s wšú postatu swého rodu

králem Heckým wypowdien.

Patron, jemuž byl powdien

té wšie zrady sklad newrný.

1 5 Tenž lowk, hospod mierný,

tej ei swój as uhlédaw,

nikomu wdti nedaw,

minuw wšu tch zrádec hrózu,

pite s k králowu wozu,

2 i wzmluwi ka: Král milý I

já lowk swých pátel zbylý,

jenž snad toho nedostoju,

by ty peslyšal e moju,

neb cožbych tob poradil,

2j mnlby, bych t s twými wadil,

již jsií službií pirozeni

a twii sfú dáwno wzplozeni,

Bessus užto s Narbazonem,

jižto juž s welikým shonem

^0 na to dnes sú s sebrali,

i to juž sú uzeptali,

a mi chceš w tom wieru jmieti,

že t chtie, a mohu, jieli;

tohož wz, ž-nikakž nezbudeš,

3 5 že dnes i žiw i mrtw budeš.

Protož, a ráíš, pikáži,

abych byl wiec pi Iwej stráži,
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H ty Nviec buJ u mých slaniech,

neb jui nejmnš >viry na nich,

jímž si, jakž rkú, sti dolnxlil,

a je z chudých ludí wzplodil,

jakž slysu i jakž mi prawie.

Prolož mi tomu wl* prihv,

že i JHZ, i má rodina,

jichž jsi ty cáká jediná,

i již juž nemóžem dále

kromé tebe, swe'ho krále,

k nmuž jest poslednie cáká,

když nem pišla chwile taká,

že nem jest nelze nikame

ot tebe AV zemé neznáme,

w nichž s nelze bude skrýti,

jestli nám tebe kak zbyli;

nifbych stráž twój býti žádal,

bych( s co lepšieho nadál.

By tch slow >viece než mnoho;

wšakž on nic nelbaje toho,

jakž mohu to snáze ieci,

ž-osuda nelze utéci

;

neb což s Patron pomodlil,

cožli prose reci prodlil,

nemohl nic té ei dáti,

by ho chtl uposliichati,

a ka : Kak wy dobe znaju,

že k wám >vrn doufaju,

jakž ste mi s pikázali,

tak ste wrn se mnú stáli.

Ale bóh najle'pe to wie,

že ne'bych v, také' pislowie

jáz i mój lud byl upadna,

kak jest smrt welmi hesnadna,

wšak radije w u upadnu,

nežli s tak swých ukradnu,

i byl swú wlast tak pohan.

piweda zlé slowo na n.

Protož než s jich olwinu,

lepý jsem, ž-ot nich pohynu,

až každý snad die to po mn,

5 že jsem jich cest wzdy byl pomn.

Pakli mne tak osud honí,

že mne tak chtie zbýti oni:

k kterejž koli pijdu škod,

to juž bude pozdhod,

10 ž-mi žiwu bytí nežádno,

protož což chtie, wše mi snadno.

Wida to Patron, s smuli,

slyše, ž-nechcc wywinúti

od smrti, k niejž s byl blíže.

15 Hna pre, inhedž swú moc sjíše,

i rozkáza w náhlém slow

swým s jmieti wzdy wzhotow.

Ješež krále hnaw ujisti,

cht s w smrt peden poskýsci.

20 Bessus pak, jakž nerozuml,

"vvztáza, jenžto hecky uml,

i jenž byl jima tlumail,

coby byl Patron napácil,

kterých slow, neb které ei?

25 a srdce juž žádá sei,

truce s tam na Patrona,

mieniece na slowa pro 'na,

ježto wšecka juž b wzwdl,

tak jakž Patron byl powdl.

30 W tomž hnw s woza dotra,

potu s ela rukii potra,

mnohokrát mee s lapaw,

na Patrona s pochápaw;

jehož ho snadno odliskú,

35 že nebylo na nem zisku,

protože chtl na newinn,

a také že jel pi in;
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pro nežto wes hnw ochabi,

mysle wezdy na to, ž-aby

pišlo mu s lepšil píinu,

ten wzdy úmysl zlého inu

ješe k tej noci otloži;

jehož i sám stný kmet poži,

žej' ho chtl zabiti asto,

jakž s tu nesta zawlasto.

Ten den minu, noc pistiípi,

a \Y staniech lehše zástupy,

pomliÍAvali e rozpanú

se i ono chwilú mranu.

And s zlá wsf pronášie

w onom zámutném rozpraše,

kdežto Bessus s Narbazonem,

zawše s radiece o nem,

sob wšu noc sedky nedal,

cht wžda by swój as uhle'dal.

Noc jest dja wšemu mát,

jakžto zisku, tako ztrát:

noc jest zlému as utratný,

w nmž udaten jest n-udatný;

noc jest, w nmž s zlý nestydí,

pobd, ž-ho dobrý newidí:

a wšakž asto w tej rozpai

mnohý skutek s otwlaí

podlé ludského domysla,

jehožto býwá bez ísla,

když juž mní kto, by byl zíše,

wšakž ho strach bude odtiše,

jakž ten zisk, jenžto mní maje,

otloží, asa akaje.

Takž ona swé dnie dlííhé

doložista noci druhé.

Ta noc by>vši, i otjide;

mezi tiem, jakž slunce -vvznide,

Bessus sed ped slného muže,

wzmluwi, na Patrona tiíže

a ka: Král! juž to wizu,

jehož s rieci nestyzu,

žej s zbožn wzýwáš králem,

5 jaks nynie pokázal málem,

žejs' ho slyšeti nerodil

\v tom, w nemžby nám rád poškodil,

ludem ctn tobií wzchowaným

i tob wrn poddaným,

1 o jižto tob wšie ci pejú

a pro t wše zdieti smjú;

ale tito, již jsú tací,

již po mrše, jakžto ptáci,

sm i tamo sobii mecú

15 a zisku-dle wšady lécú,

zdaby z nich kto cuzích užiw,

byl tu, kdež byl diewe slúžiw;

i jest to, král, bez diwa,

ž-se taký w sujnú e wsíwá,

2 tob na našu est rad,

zle ny jest tak s tobú wad,

nejmaje sám nikde stawu,

w nemžby mohl kde skrýti hlawu;

ten pro zbstNvo, pro chudobu

2 5 sm i tamo toe sobií,

jakžto trest, jam wtr pochýlí,

tam taký lowk s schýlí.

Ale jáz i jiní páni,

jižto jsme tobú wzchowáni,

30 tob wrni býti musím,

i s tobú wšeho pokusím,

k nmuž dobré práwo jmámy,

ž-s pro t i na smrt dámy.

Protožto tob dkujem,

35 že juž na tob to iijem,

jakžs s wrn s námi smíil,

když si na ny neuwil,
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tak newerné mysli liidtMn,

jimž jui bezpnjši budem.

W tej reci minu ta dieka,

an sliiý kmet, jakž znal Mowka,

polnká mu \ve wšj roi,

jakž obyej jest MoNvíi;

jemužto juž pijde k tomu,

že newie kak ieci komu,

» da dobe, že ree kriwá

;

>však jie, kakž moha, pozbýwá.

Ten den opél byw i minu

zle'ho zámysla w tcmž einu,

jenž tmi ludmi uložen

a do té noci otložen

cstnému muž welmi slrastné

ot jeho postáti >vlastnie.

A juž slunce w swém západ,

pošed, ne w swej zwycnej wnad,

priprelo se bé u beha,

powzdaluje swého bhá

budiicie >vci zámulkem

i tak zrádné wci skutkem,

kdežto slííha swé hospody

hledal tak prehrubé škody.

Msiec také w swém pobze

wzpti se na moském beze,

necht s wzdwihnúti z more,

wše pro to budiicie hoe

té prenewrné prorady,

jiež nelze juž zbýti kady,

tak jakž jest pojiti wšemu

>vždy k asu ustawenému.

Msiecu s udá wzníli

a sluncu pod zemu zníti,

a wojska šla w slanowišce

:

zde pak ctný kmet sob slyšte,

sedí, sám swých slanów slieha.

ande jho každý pobhá

;

kdež sám (s) sobu wzímal radu

swých posledních dnech w západu,

kdež juž csti miesla nedadie,

5 sedí, sám s sobií rad

;

ale nestanecná rada

jest, kdež spadne ta pewada

we isti od swých wlastních ludí,

tu i každá mysl zablúdí.

10 Takž prebieraje rec mnohu,

sedí mdlý král, wzdyše k bohu,

a rka: Mocný hospodine,

jehož chtnie nic nemine

ani kto móž lap co moci,

1 j k nmuž Iwé nenie pomoci

:

ím sem bože s dopustil,

žejs na m tžce pepustil

tak rozliných pohub ztráty,

ž-sem lowk wšie sti oljatý,

2 ni jmám miesta mezi mými,

jež sem wzplodil dary swými,

ti mi nepejúce zdrawie,

strojie smrt mej starej hlaw?

a len mój newrný slííha,

2 5 jehož sem otjal ot pluha,

ten na m mee pobriísil

a chtl, by ho mnil pokusil;

která bože moje wina?

i sem byl w em práwo mina,

30 že pro mne kto zbyl ddiny

bez práwa nebo bez winy,

a já Slíd kdy w em pewrálil,

by proto kto zbožie ztratil?

i sem kdy komu powolil,

3 5 aby kto prou swú krew prolil?

i sem ten byl, na nmž klosby

swé pokorné n-užil prosby
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pi kterém práw neb siíd,

a jáz byl co kriw siíd,

mimo práwo dary bera,

i plakala wdowa která,

zbywši pro m swého muže,

jenžto mi byl v.rn sliíže,

a mnu, nepomniece na to,

bylo jí zbožie otjato?

ci se stalo kda ddic,

by pro m stál w smutném líc,

swého zbožie jsa wyweden,

bud tch wiece, nebo jeden,

což jest bylo mých zem obce?

Wystupte na m žalobce;

a já což s neoprawiu,

w tom s s práwem swé csti zbawiu,

ž-sem byl nestn žiwot weda
;

pro mi žiwu býti tehda!

Budž inhed Bessus udaten,

i ten, jenž mu jest postaten,

ten s ním prijda, "vviecež nedli

liem, což sií zla na m zwedli.

Pakli sem byl prawdy brán,

držaw swój lid (w) wrnej schrán,

nebyw niwcemž myslií kiwú,

pro mi tMy nebýti žiwu?

Bud ten brže smrtci užiw

ktož jest jie s práwem zaslúžiw

///. Alexandrv) boj w Asii.

ac podlé wašie csti práwa

chcte sob wrn pomoci

proti tej nestúlej moci,

i to wšecko sob zdáte,

jižto jakžto w nikií máte;

a ruka také-že k me
jmá, jakžto ke brániu, peu:

5 wy sob wše zbožie mjte,

a mn jedno té csti pejte,

w slow a-si welmi malém,

bych jedno slul Avaším králem,

sa úasten ti w tej ei.

10 Ale což jest w kterej sei, *

té mi wždy dajte úastnu

býti, pro wašu est wlastnií.

Pakli m wás kto upatí,

za dw, neb kroeje za ti

1 5 bych postúpil w zástup zase,

kterého boje lekna s,

skytá ped s wás kterého:

nepejte mi nic dobrého.

I bylby snad mluwil wiece:

2 tMy s jmu uda, weziece,

znamenati jezdców mnoho,

ženúc ot krále onoho

s jedniem hrabiú welmi mocným,

s lowkem owšem pomocným,

2 5 jehož on král wypowdl.

A ten byl to z rady wzwdl,
ž' chtiet nepátely pelstíti:

kdež s bylo boj sníti,

kotwy byly na wše strany

30 králem pohanským metány;

zdaby touž as juž tady

uinil nco pewady

u pelšení dosti malém.

Takž ten hrab mluwiw s králem

35 w službu s pikáza jemu,

odpowdw králiu swému,

Patron, ten slowútný hrab.
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Hic est distinctio quiiita.

A juž wšady sírane na 'bé

ne jeden z.boden na Imáni,

ped 7,áslu|>y w cekco>váni,

chté druh druhu býti skoden;

sen zastelen, onen 7-boden

w tomž strielení i w tej seci.

Uwriw juž we wšej reci

král Hrecký lomu pohanu,

hnu záslupem w jimi síranu.

Což nui li-eba, >vše rozkázaw,

wdwiže se, swój helm zaNvázaw

;

takž jakž jej náhle zádrže,

prijem kopie, i nawrže.

Neláhl by kto hnuli okem,

tak se náhlým snidií skokem:

na wše strany stely lelie,

jakžto kropie z biíre let;

zde i onde kopie trešlie,

jakžto Irscie neb sechlé léseie;

a hlas se wzdwiehl až w oblaky.

Taký zwuk, tesk, i kik taký

by w záslupiech slranií obu,

jakž se zdáše, by >v lu dobu

sto hromów spolu wzehmli,

tak se bchu twrd sneli,

>vuž by koli z firmamenla

wšecka Myi elemenla

chtla se wydieti z koen,

taký b zwuk i kik stwoen.

W tu dobu král z Macedon

pobodl bieše swe'ho kon

w zástup, jakžto lew ne z krotka

;

tehdyže s inhed potka

s jedniem slowútuým pohanem

z Indie s Arislonianem.

A ten sedl na vvelbliid.

witzky s s kopím pud;

a král na s>>m Buiale.

Tenž pak pohan polka krále,

w nmž s jmu sla nc' po scestí,

5 sete koj)ie až do psli,

jimž obac nic nepoškodi.

Král s pak welhhída hodi

podle plece \v samé hrudi,

\v nemžto také nepobliidi:

10 nebo b welbliid wysoký,

a k tomu pak íínil skoky,

pro nžto s nízko uda

kopie snésti na welbliidu.

Inhedž s welbliid pewráti,

1 5 M hužkoli když s wywrátí

jawor ot moi wlrowé,

tak to tlo >ve!blúdo>vé

uini lom k zemí spadna.

Snadná, kik lieci, snadná

2 stane s nám cest i chwála,

když s králi ta cest stala

!

By boj twrdý s obií stranu,

nejednu smrtelnú ránu

obojie sob tu dachu,

2 5 kdež s najprwé potkachu.

And bradatice, hrálc

we krwí jakžto >vod kalé;

a král Hecký tam w zástupy

tel s, seka on lud hlúpý,

30 kdež me, hrále, bradatice,

skiíce na tak i sice,

jeho hlaw s olruli,

jímž s mysl ho nic neskrúti

;

tak b k sei píhotowán,

3 5 whuž by byl zželeza skowán;

a snadno jmu wše pak snésti,

že ji.iu šlo wšecko po scestí.

6
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Takž tu ot nho smrt wzsla,

jež najlepšie z tch tu bsta :

Phares jednomu jme bieše,

druhý Eliphar slowieše,

jenž byl ot Egypta hrab,

a sn pak z Syrská markrab

:

lowky oba bohatá,

w iíž se sta weliká ztráta

tomu králiu pohanske'mu

i jeho pak ludu wšemu,

co jich wz ^v žiwot ztrátu,

ziece dwií udactwo na tú,

již s sekli M^elim wiece,

onií dwú udactwa ziece,

neb jejií pemocná síla

mnoho Heków b zhubila

bitím, bodením i siií.

Ale wšakož, jakžto u,
proti Hekóm nic nebylo,

což s b pohan zhubilo.

Wšady po prachu, po tráw

tekl potok zemiu krwaw,

w nmž juž ležal lud hubený,

wuž les neb háj porubený.

S oblí stranu sta s ztráta

;

stála twera p'kelná wrata

otvvoena až do koen,

taký byl kik dábly stwoen,

mniece, by s zem sekla,

chtieci je wyhnati z pekla.

Tak duše letly hust,

jako když stáda rozpustie.

Což bylo kde pražných kiítów,

mohl jest býti pln d(3m Pliitów;

neb w tom boj iedký zbawen,

by nebyl Heky unawen.

And wšudy ludi hinpí,

ležie sseeni wuž triípi:

leží Enos od Philoty,

slowútný muž z pohan roty,

zabiw tudiež Esiphila,

5 w nemžto wele pomoc byla

wšem lepším Heckého krále,

šced zabitých ne u mále.

Bieš' tu také ober jeden

králem pohanským wyweden

10 tam od rweného moe;

ten b pišel na swé hoe:

lowk postawú nekrátkií,

múín otcem, ober matkií.

Jehož kdož uzel, ten ztrnu

1 5 pro 'nu twá mocnu i rnií,

i pro tak silnú postawu,

jakžto kádcu maje hlawu,

a žr wuž pawe'zu nesa,

jakž ju kdes byl wytrhl z lesa.

2 Takž jadyž šel, tady prše

ped ním bhal pec lud srše

25 IV. Alexander w Babylone.

již dobrodružnie dle chwály

siln s potykowali

petwrdého kopie ranú;

30 kdežto mnohý s obií stranu,

jelikž rozumti mohu,

sboden del sedlo ostrohu.

To rytíské kratochwílé

posta dosti dlúhé chwíle,

35 až sám král ludem pokynu;

takž ta chwíle bywši minu.

Tehdy což b mšan pedních.
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i jiných pánów, ludí úedních,

pojitlii ped sweho krále,

nesúce dary nemalé,

se csfú dóslojenslNva jeho,

sbožie onoho i i^ieho,

ježto clowéciemu oku

lubosti dáwá posoku,

ot darów drahoty wsaké

prechwalu csti nejednaké.

Zalieni powezú pardusy,

hvy i mnohé welé slrusy,

i což jiné ptacie zbérí

i peluté diwie zwri,

ježto klelcemi lomíeci

rzala, swé schrány nechlieci.

Což by lepšího kde jméli,

neb co lubého wideli,

ježto by jmu bylo wzácno,

toj jrou bé dáti wše lacno.

A to wše w tíikém neselí,

jakéhož nikdy nejmli,

ot herców, ot nitców wšakých,

psnotworców wšelikakých,

jimzto (béchu) plny ulice

radostí, také i sice,

i chutostiú wšaké hudby,

Tohož weselé dotud by,

jeliž wšecka ta noc zjide,

toliž lud pak domów jide.

Nikde nelem, by tak welé

býwalo w swt weselé,

ani když Kímská moc swého

wolila krále kterého,

by lak welikej radosti,

i w tak pemnozenej cnosti

swého ciesae pijala,

než takií est pokázala.

A s práwem se mu to dálo,

což se jmu jest csli kde slulo,

ie se wybraw s málem luda,

i j)ojmw mnoho nekluda,

5 swií wecii tak snažn pílil,

až se jmu wes swét pochýlil.

By bóh uslyšeti ráiíl

swé krestnstwo, i to zrail,

by takýž byl eským králem:

1 o ufal bych w to, žby za nuilem,

lec butf Litwa, lec Tateri,

kakž sú menowáni kteí,

Besermené, nebo Prusi,

lei- nepolwrzení Husí,

1 5 pišli by k takej prípreté,

jakž by se krsta píichopiece,

byli swých modl odslií|)iecc.

I to by s stáli mohlo,

ac by to co juž pomohlo;

2 že Némci, již sú zde hostie,

chtie doždati, by na most

Praze, jehož bóh snad nechá!

nebude widti echa
^

i mohlo by s brž státi,

2 5 by jich bylo newídali.

Diwž s, Babylone msto!

k diwut jest podoben, wz to,

twój král, priewal wšeho swta,

wšech jiných králów j)ríj)rela,

30 o nmž Danielem prorokem

jest pisáno dávvným rokem,

jakož jemu od pólnoci

bylo píti w silnej moci,

cuž o jednom roz kozlu

35 tomu beranowi po zlu,

jenžto jml silná dwa rohy,

ten ped ním spadl, sehnuw nohy.

0^
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Tenž, juž taký i tak mocný,

i swej postáti pomocný,

Babylo, twým králem bude,

pod nímžlo twá est probude,

jehožto by wes swt žádal,

by se tomu jedno nadál,

by stál w té mysli dobrot,

južto jest promnil pro t,

twému se sbožiu obložiw,

jehož byl jest málo požiw,

zradiw s necstným opilstwem,

i také tiem zrádným smilstwem,

jehož wiece nenie pon

nikde, než u Babylone,

kdežto malého dle mýta

dci mateiu jest neskryta.

Tiem wšiem twój král s oleniw

by wšu moc srdce wypleniw.

Ale ac prawdu powiemy:

i jinde toho nc' wiemy;

o nmž, by u mlýn co hudli,

snad by pod stechu oškludli.

V. Incipit distinctio sexta.

W tejž rozkoši, w tejž ozrai

Alexander mysl omráci.

Tridceti dnów odpocíwaw,

po swej wóli tu prebýwaw,

by byl jho kto tdy nadlruliw,

nebo kterú wálkú mútiw,

byl by welim wiece mdleji,

jimžto s mnl sa ilejí.

A wšakž, kak neád, z té wóle

musi wen dieti na pole.

Tehdy když wytahú woje,

na Sarapských polích stoje,

jednu wc wybraw (z) swé mysli,

nebýwalú wc zamysli:

jakž zástupóm stráž wywolí,

již u šturma i na poli

5 nebyli nie iniece,

jedno zawše na to ziece,

aby u každého skutka,

kohož která wc kak utká,

jenžto by wztáhl nebo pedil,

10 by ten strážný na to swdil.

K tomu zamysli wc druhu:

káza wzwésti žrd pedlúhú,

po niejžto by bylo znáti,

když by bylo wojsce wstáti;

1 5 neb tak mnoho luda bieše,

jakž juž trub nedoslyšieše.

Tuž žrd za wst we dne jmli,

w noci dýmem wst wdli.

Pro tchž zámyslów nowiny,

2 cht k ludem býti bez winy,

zda by byl kto jho co win

w tom, což byl bez rady in,

w zmluw i a ka : Ludie moji

!

zdali kto wás, jenž tu stojí,

2 5 jest, jenž by s co domýšlel,

bych bez rady co zamýšlel,

jež by bylo škodno komu?

ijeden z wás new tomu,

bych tuto wc sám o sobe

30 zamyslil, cht kterej zlob,

kromž in této nadsady,

k nemužto bud wašie rady.

Tiem wšakým byl na pihrozu,

jižto strachem nebo hrozú

35 nezdjú lap skutka ctného;

mysliw srdce neudatného,

by n^udatní, lepších ziece,



169 ZLOiMKY Z ALEXAINDHEIDY. 17(

byli také lepšili ililiece,

kdež asto býwá piekruto;

jehožto jest ti-eba tuto,

u pihod we mnoze pilných,

wašich djem skutków silných,

o nichž by nikte neuédel,

když by jich kto nepowédél.

Protož tato wc neškodná

biur wám luha, ac jest hodná,

pi-i tak mnohej tejto sbéri,

kdež druh druhu málo weii

;

a což dobrý skuli žiwé,

5 to zlý na se polkna Ižiw,

wezme to, což nozashižil,

jehož le|)ší bude neužil

ZL03IKY BÁSNI DKJEPRAWNYCH.

T5I0 zlomky chowaji se w Museum (\\skén>. Prwní jest celý list w lualcíiu folio, a

obsahuje powst o Judasowi Iškariotském, kdežto básník wlastenskau zpráwu o zahubeni

Pemyslowc priméšuje ; a ponwadž prawí : „jež se stalo w Cechách nénic," didiazem to, ží

ne uuioho po r. 1306 spis swfij hotowil. Druhý zlouiek, nco pes polovviri lislii wo Irecli

kusech rozezaný, ncjisto, jakau epickau báse obsahowal. Tielí zlomek (jen nkolik prauželi

z wazby knihy), obsahowal skutky apoštolské dle nowého zákona. Tištny jsau w Cas. Mus

1^29. III, 58— 69, péci p. Hanky, kterýž mezeru zlrátau jednoho praužku ucinnau dmyslné

wjplnil. Možná, že tyto tri zlomky, a s nimi clwrtý, tištný w Dobrowského Gesch. d. bohm.

Spr. u. Literát, str. 103, náležely wšecky k jednomu celku, spisu nyní již neznámému, jení

njaký cyklus djin prwokesfanských obsahowal.

/. Pilát a Judas.

Had se rozhnwaw wswej chlip,

pustl se na, welmi sip;

nemoh samému nic sdieti,

zjedowi jmu jeho dti,

Wzplaka otec, wzkwieli matka.

Wizže každý, kak jest wrátka

sieho svvta cest i chwála,

kak jest na mále postála

áka Škariotské wlasti.

Znamenajmy pitom zwlasti,

jež s stalo w Cechách nénie,

kdež píwuzných králow nenie,

poniíc ot Pemysla krále,

kak ho syn, kak wnuk na mále

s jsií zbyli na siem swt.

Poslední byl ješe diet;

pocen s šedr i udaten,

1 u a jsa swým liudem postaten,

wšakž nemohl toho užili,

musil u mladých dnech snili;

kakž koli byl wšem powolil,

wšakž newinn swú krew prolil.

1 5 Wše pro t, proradné plém,

pusty sú nejedny zem.

Zrado, wde ž-nic nemineš,

wšakž sama polom oplyneš.

Takéž mohu ieci Jud:
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wdie wšeho swta liidíe,

kak je stlal swú wc z daleka,

wždy se horším horšímž peka^

ke ztrát duší na weky

pebyl moe, zem, eky,

bera s k Jerusalemiu,

odhadž pošel w tuže zemiu,

kdež Herodes byl cti zbawen,

a Pilát w niej sa postawen,

držal wše wlasti okolnie,

wláda wšiem Židowstwem woln,

maje moc pomoci silné.

A zlý k zlému jako pilne

;

neb což jest podobno k emu,

to wždy jako pilne k nmu.

K témuž chcu tu e piwesti:

Judas lo\yk wšie pelešti,

prwé cestuje nepesta,

jeliže s dobra msta,

pibraw s k nmu pi noci,

a Pilát tu we wšiej moci.

Zlý s se zlým brzo speže,

rowný k rownému s tieže:

neb sn i on byl posošen

a k zlému jakž na rukií nošen.

Takž jakž náhle w ei bysta,

oba sob s sliubista.

I by Judas mocen dworu,

wláda wšiií jeho komoru:

maje stepniu owšem starce,

jakž i povvd na krátce,

by jeho wšiú wcií wláda,

jakžto dworu, tak pokládá.

Mezi tiem s to pak uda,

ž-wyniede Pilát i Juda

s mnohem ludí krátit chwíle;

a tdy juž owoce wile

na špiech w krokot dosplo,

jakž k tomu swój as juž mlo.

Kakž pak jest w tu dobu lacno,

wšakž jest pro nowinu wzácno;

5 nebo wšeliká nowina

liubší jest, nežli wc jiná.

Dohadž šepów neotasú,

pihodí s toho asu,

we Pilát na šepy zieti.

10 Jakžto když s chce co zdieti,

to s weždy nkak sklade

;

taj-jmu žádost na mysl wzpade,

ježto snad nejmiewal w roce:

wzchot s jemu owoce.

15 I rozkáza Jud siesli,

ka: Jdi, kaž jablek natiesti.

Netaže jmu ieci brže,

až s Judas pes ze wrže,

wuž ten, jenž má mysl wysokií,

20 a hospod slúží k oku;

a k tomu pak, jenž jmu wolen,

chce býti we wšem powolen.

Takž sed, kdež jablek bez mna,
wzem což chtl, uze Rubena

2 5 otce swého, jenž w swém sadu

wyšel b sob na wadu,

lowk juž dosti požitý,

a ka: Junochu, pro mi ty

lámal šepy nekázan?

30 jestli to ie rozkázanie,

ten mi w tom násile iní.

A kéž mi to inie jiní,

jimž dáwaju, ktož co ráí,

ktož mi šepów mých netlaí.

35 On té ei malé doe,

an ho inhed meem prote,

ka: Kak swými hrd jest šepy!
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mní se se ninú >vieže cepy.

S>vú rec tak >vysoce shustiw,

Ilé Ruben, dušu pusliw.

Žena plaíiicí pobéže,

Pilát, co se stalo, tieže.

Prijda, poee rozpráweli.

An pak, ueciiléw doslyšeli

:

Nelbaj, wece, nice na lo,

kdyžf jest owoce n-oljalo

;

budeliC to, že chlap snide,

tob s zbožím žena pijde.

By Ruben položen w rowu,

Judas by oženén ^vdo^vú,

a ta wlastná máti jemu.

Wiz, kak co kda pijde k emu,

jehož s clowk nedomní

;

ten cuž, jenž na s nepomní,

ani tbá milosti božie,

chwátaje kak moha sbožie,

wšecko na ztrátu swej duši.

Ale když s zdrawie ruší,

teprw tu bude poznáno,

na komu kak sestie dáno.

Judas poe we cti rósti,

w zbožiu, w hospodnie milostí,

pozwán sa jakžto na hody,

a zbožie jde jako z wody:

wšakž srdce niwemž swdomo,

jedno tolik, že lakomo.

We wšem, což tu bylo, wláda,

wšakž wždy swii est z toho krada.

Kam myslíš, newrná sluho

!

zda mníš, by w tej cti stál dlíího?

olworil si peklu wrata,

emu Ivíá mysl tak odjata ?

Newrný sám swój zlodj

!

kam sé ti peniezi déjú?

na nž s lakom žedíš,

ž-pcklo sob jimi ddíš.

Wz, žef s as blíží k tomu:

hodowawše, jíti domu,

5 jedše, dáti mísu druhu

!

Sta s pak chwiliú nedlííhií,

že Judas, wznosiw swá kídla,

polieže na s osidla
;

niátei* pojem sob ženu

10 na ztrátu sob složenu.

Znamenáwaje ze spanie

té ženy asté wzdychánie,

jež kakž jmla sbožie wle,

wšakž jí b ne do weselie

:

1 5 le bylo w noci, le we dne,

zawše smutná, mysli jedné.

Bolí ju srdce to práw,

ž-nebydlila w dobrém staw,

a pak že s jí nemilil,

2 že myslili jinamo chýlil.

Až jednií byla nespiúci,

wšakž jako ze sna wzdyšiúci,

podlé nho tak ležala,

inieci jakoby spala.

2 5 Tdy pobudí jie ka: Paní!

uju to po twém wzdychání,

že s tob nic nemiliu.

Zda wzpomínáš onu chwíliu,

južs s dewním mužem jmiewala,

30 s nímž si s prw poznala?

na m pak s nco domníš,

liemž ho wiece než m pomníš.

K tej ei žena zaplaka

kiíci: Nenie mi mysl taká
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//. Král na lowu.

O tom asu welmi trudném,

toužto o tom dni siídném,

z nhož pojdií rozdlen

sie i oni, w nuž po plen

:

zbožni w bydlo wcne stwúcie,

hiešní u peklo horiície.

Zdáwna s jest k tomu bralo,

jakž s jest obac i stalo.

Molluc jedno msto slowe,

kdež potok i eka plowe

mny dosti slowútnými

tam mezi msty jinými,

z niúž msto jmene dobylo,

jehož i dnes jest nezbylo,

menowanie slowem jejú:

Mohan slyšiu ece dj,

jež wodií tee hlubokú;

iha pak dj potoku,

jenž pod mstem s s niií stiece,

s mlynných jezów welmi jee.

Tli ekli i tiem potokem,

stalo s ped mnohým rokem,

že s wzýwa Mohu msto,

jakž jest juže wšady zwsto.

I byl jeden král tu kdasi,

slowútný muž po swé asy—
(zde jest ustiženo.)

A ten král, jakžto jenž mowit,

zamysli cht jeti lowit;

a juž wše pihotowáno,

což k tomu potebowáno

na est po králewském práwu,

wšeliké poteby, strawu

by na low w hojnej cli jeno,

kdež mnoho zwe w dieno
\

podál w králewská lowiše

jede každý, zwlasti jiše

w lesiech ioweckým rozdielem:

on s ohai, a sn stelem,

5 on objezdem, sn w zásady

po dúbrawách zde i onady,

kdež kto, kak chtl, woliu maje

w zásadách hustého háje;

jakož jedno sami chtli,

1 o tak w lowiších woliu jmli.

I jest to tak z obyeje,

jakž s snad i ješe dje,

když s komu low pochyi

a as s k tomu požií :

1 5 dotud lowec rád s trudí,

až ho sotn noc zapudí.

Tak s sta králowi tomu,

low zapomn i domu.

1 mohlo to býti w iuju—
2 (ustiženo.)

a tak pemožené jiezdy.

Král jeda, weze na hwzdy,

kakž byl w tom lowk rozumný,

25 a w budúcích wcech umný,

odtad mnohé asy wda.

I wzmluwi k swým liudem jeda

a ka: Kakby mi pomohlo,

by mi s to státi mohlo,

30 což wiziu z mého pohodlé,

bych byl mé králowé podlé-,

to jist wiziu i wd,
že bych dobyl toho šedie,

za nhož, ktož budií žiwi,

35 uzie w swt hrozné diwy;

takže wšecka sirost zemná

bude po wšem swt temna.
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chtieci se ^^"^d^ieli z koen

;

ten diw bude pod nim stworen.

A stane se diwa wiece •

ot slunce i ol niesiece,

ie se lak olmíla owsein,

jakž bude tma swtu po wšem;

a ty, jež pretwrd stály,

ztrasú se hory i skály.

Lo>vci tu rec uslyšewše,

i tak hroznii wéc >vzwédewše —
(ustiženo.)

a s ním každé strawy dosti

;

jed i piw tu do sytosti.

A juž diewku widw sliubil,

jakžto by juž dáwno tu byl.

Swtská moci, co neskulíš,

k emu srdce nepinutíš!

že na nežto budeš mien,

o to se si brzo slienie.

Uzíew diewku král, šel spáti;

což chtl, miisi se to státi,

jakžto jenuižto moc dána.

By diewka králem poznána.

Což k tomu, mlu o jiném,

jedno to, že poe synem.

Zaliem dewt msiec minu,

obyklú žena hodinu

porodí to klaté diet,

proslulé juž na wšem swt.
Tehdy král jakž tu e wzwd
od posla, jenž mu powd,
by mu w srdciu radost wele.

A posel z toho wesele

mezí tíem juže potázal,

kakby jemu wzdieti kázal?

Dobré, wece, jme mu složiu.

jakž s stalo po jho zbožiu,

— — i jho dwu Nvila

(ustiženo.)

5 ///. Seslání ducha sw. apoUolum.

neslýchánu tu odivvu.

kúce : Toj j)odobno k di>v(u),

že tito z Galilcj siíce,

10 cuzích krajów newdií(ce),

wšech jazykóvv ei j(majií),

a nás wšak oba nez(najú),

otiiadž smy s porodili
\

wšelikyž sú tu nebyli,

• 5 kdež nás kto kde domem (sedí)

:

my Parthowé, tito Médi,

a tito sú z Elamicka,

a si z Mesopotamicka

;

oni sii Kapadoené,

20 a si pak sú Asiené;

ti z Egypta, oni z Frigie,

tito sú pak z Pamíilie;

sí-že z Lybské zem, wz P(éle),

ti znajú moských mst (wele)
\

2S z Cyrenejska sú pak mno(zí),

a tito z Kíma píchozí
;

si z Arábie, oni z Kréty,

neznawše s wšemí le(ty),

ani jich diewe wídawše,

30 wšakž sú wšech zem e(i zna)wše.

Slýchalli jest to kto žiwý

neb ta slowa, neb ty diw(y),

jež tito inie we mnoze,

mluwíece k nám o swém bo(ze).

35 W tej mluw (swatý) Petr wstana,

jakž mu est (prwen)stwie dána,

po liudech málo (popat)e;
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Slyšte , wece, (milá) bratie I

kak ny jest bóh w to ust(awil),

by nás každý prawdu pra(wil),

tak jakž bez wšeho oblu(du),

jest nám to swdciti (ludu),

zej na to bohem ustawen,

aby jím swt byl uzdrawCen).

I rkii to bez ei k(iwé),

že on i mrtwé i žiwé

bude i na pokon siíd;

jakž swdie juž wtom- - d
proroci swdectwem (jistým)

:

že ktožkoli srdcem i(stým)

wrn bude k nmu mie(n),

ten wezme hiechów zp(rošcenie).

Inhedž na wše, již tu (stadiu),

a slow jeho poslúchachu,

dar swatého ducha spa(de),

i wšech jich mysl obpopa(de).

Tak jakž se wechu diw(iti),

coby to jim chtlo býti,

ž(e by ti,) již neobezáni,

s(watým) duchem darowáni,

a — — také nemalú

p(owd)li božiu chwálu.

T — — iet w tej pomluw,

w(sta)wa swatý Petr, mluw,

(ka: Bra)tie ! co wtom meškámy?

(ili dost) wody nejmámy,

b(ychom tu) swatý kest wzli,

k(de srny swa)tý duch pijeli?

In(hed) .lesu Krista jmény

b(yli sú) wšeci pokršeni.

S(ta se) tak wiec den ote dne

we(ndú) wlasli do nejedné,

k . . . . swatý kest by množe,

z . . . . mluw slowo božie,

d(ruh na) družni staw se tieže.

K(dyž bchu) w mst Cudieže,

(asto) býwajúce spolu,

5 py(ta r)ád druh družniu woliu.

T(am n)kolik let pebywše,

a (když j)ednú spolu bywše,

dr(uh dru)žn wzem odpušenie,

ji ... . swt rozpušcenie,

1 o t(ak) juž snažn i hotow

b(ychu duš)e bohu low.

I jest pi tch slowiech tak(é)

dary božie nejednaké,

ac na krátce, powdieti,

1 5 by neumlý mohl wzwdti,

c(o w to)m skutce znamená se,

ž(e swat)ý duch pi swém ase

r(ozlin) s pokazowal;

k(d) koho kak nawšewowal,

2 (ast)o i w rozlinej twái;

k(omu k)de pišli jho dai,

i _ _ _ s rozlin zjewil,

k(ako) koho kde nawšiewil.

Na siem na božiem kršení,

2 5 po - - - holubiem widní,

j _ _ _ Lukas sšed na jesn

d(uch w)už holub stál tlesn,

d ak w twá jinace,

wi(dn w)iuž w swtlém oblace,

30 k(de d)al swé twái promnu,

d(iewe ni)kdy newidnú.

ne - - - - - uenníci

w - - - - w tak swtle'm líci

po (tom) také i wdli

3 5 že (s )lowctem nedlí
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I.EGEXDA O SW. PROKOPU.

>V rkj). tnk na/AvaiuMii HradtMki-m, kdo/ nalezen, nyní w knihowne Loljkowické w Praze,

na persrain. w 12 z prwní polowiie \1V století, ac skládaní sauio starší jest, jakož znáti ze

mnohých rýniuw porušených a z opuštných vveršuvv. Tištna w Star. Sklúd. I. str. 1—51.

Slyšte slarí, i yvy dti,

co jáz wáni chci powdieli

o ddicovi Sloweiiskem,

ciž o Prokopowi swaténi

!

Jenž se jest w Cechách narodil,

swój zákon dobe rozplodil,

zákon swatý wrn plnil

a weliké diwy inil.

O tom dobe uslyšíte,

když swú (>vieru) piložíte,

co jáz (wáni chci po>ydie)ti

;

slyšte wšichni, (ktož) chlie jmieti

otpustky, k tomu —
(hie)chów zbawenie — — —
— — swaté, podlé toho,

(uslyšíte) diwów mnoho,

co jest inil w eskej zemi,

i, tak o nem w knihách temy,

w jiných zemiech, kudy koli,

na wodách, také' na poli,

na chudých (i na bohatých)

na jich sboží i na hradiech,

nad knzi i pak nad žáky.

Znamenaj to clowk wšaký,

jeho iny i píklady

a užíwaj jeho rady.

Ra nám toho spomáhati,

synu boží, i Iwá máti

!

Swatý Prokop jest Slowenského roda,

nedaleko ot Ceskho Broda

;

tu wes dobe bóh rozplodil,

5 w niež se ten swatý urodil.

A wšak dobe powdieti smji

:

lej wsi jme Chotiih dji,

w niejžto bydléše starý kmet,

ten sob jmieše mnoho let,

10 swú ženu šlechetnií jmieše,

s nížto manželstwo držše,

pátel ni prwých, ni posledních,

ale (w sboží wše prostedních

;

jako Salomon žádáše,

1 5 tak s tm manželóm stáše.

Tito s boha bojiechu

a zpráwn wždy žiwi bchu.

Prokop ot dtinstwie swého

by chowánie welmi sného :

2 po bože tworci tiížieše,

swtskú sláwu potupieše;

poe s snostmi tpytti,

weliké pednosti jmieti

mezi spoluwky swými.

2 5 Obcowáše mrawy snými:

wezdy s boha bojieše,

swoje roditele clieše

;
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rozkoši miesta nedáše,

wezdy w pokoe sláše
;

a jak ziet na jeho tle,

tak bs' sbožný w mysli cele.

Widúce to roditeli,

jakého synáka jmli,

wzachu mezi sobii radu,

chtiec jej sláti k Wyšehradu,

k mistru na slowo wzatému,

by jej uil tení wšemu,

kdež slawne' uenie bieše,

w Slowenském jazyku ktwe'še.

Tu Prokop w uení lón

ítal wzdy s snahií w zákon

;

a kehdy tu) w krátkém ase

tomu písmu naui se,

misti se tomu diwiechu,

mezi sobií tak mluwiechu:

Prokop dobe w písm dospl,

a we sti i w kázni prospl.

Neb nikdy prázden nebieše,

nebo na modlitw , nebo w knihách

tieše

;

tak s uil welmi mile,

netbal ijedné kratochwíle.

Diwné owšem pokory bieše,

že již každý to mluwieše:

tento Prokop tako jest tich,

již jakoby byl owšem mnich.

Nikdy newidli, by smál,

ani kdy s dietkami we jhrál;

jedno pl hodiny nebo pátee,

nkde súkrom, nebo w koe.

Poechu s kanowníci diwiti,

a kúc: Co chcemy uiniti?

"widímy lowka dobrého

a ke wsj sti podobného.

Južt jest dobe na tej dob;

pitowaišmy ho k sob

pro jeho pokorné poníženie.

Snidú s Wyšehrazská knžie,

5 bywše wšichni w tej rad

w kapitole na Wyšehrad,

wzwolichu jej služebníkem,

u swatého Petra kanowníkem.

Neád tomu swatý Prokop bieše,

*o neb tohoto swta nenáwidieše.

Ješeby to byli uinili,

ež by jej proboštem wzwolili

;

ale swatý Prokop, wida swtskú lest,

potupí toho píchytka est.

í5 Ijednoho pokoje nehledaje,

wiece s pro bóh pokoije,

nenosil drahého odnie,

ni pitie drahého, ni jedenie.

Tehdy wšichni kanowníci,

2 dkan, probošt, i tiedníci,

swatéko Prokopa powýšichu,

knzem jeho uinichu.

Sta s potom welmi w skoe,

slúži mši u Wyšehrazském koe

;

2 5 swé pokory nepromnil,

wiece než diew pro bóh inil.

Kanowníkem na Wyšehrad bieše;

ale jinej promn chtieše,

a ka: emu mi je tato est,

30 jenž iní duši pelest?

Wd, že nenie bohu wzácen,

ktož sbožie miluje, ten bude ztracen.

O tom byloby mnoho prawiti,

ale musímy toho ukrátiti;

3 5 nebo jest wiece prawenie

o jeho milosti i mluwenie.

Ot dáwných asów to jest myslil,
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kdeby krom lidí bydlil.

Naleze innioha starého,

ke wšej snosti podobného

;

i poee jeho prosili.

cht týie zákon nosili.

Tehdy ten mnieh duchowný,

wida, že jest clowk rovný,

i poce nihnvili k nenui,

práw jako k synu swénui,

ka : Pro ty zákona žádáš ?

a ty welikií cest sbožím jmáš;

w s>valeho Benedichta zákon

musíš jmieli utrpnie,

krom piálel prebvNvati,

swýma rukama dlati.

Swatý Prokop jemu powd
a ka : Wšak jáz dobe wd,
že jest to waše usta>venie,

jakož swdcí swaté cteuie,

aby nic wlastného nejmli,

a poslušenstwie drželi ;

abychom >všechno prodali

a we jme božie rozdali:

w lejto m prosb nemeškaj,

prosím, swatý mn zákon daj.

Tdy starý mnich, jsa w tej miee,

wida jej w ustawnej wiere,

pro prosbu swalého ducha

podá jemu mnichowe'ho riícha.

Pak dotawad s ním tu bydlil,

až s dobe zákonu nauil.

Potom jide do swe'ho kraje,

tajn sob bydla ptaje:

ne proto, aby pi^átely widl;

jedno kdeby na piíšci sedl,

tu kdeby bylo miesto sliné

a bohu sliižiti slušné.

I bra s do jednoho lesa,

s sobií >vši potebu nesa.

Takž pak po tej piíšci chod,

piblíží s k jednej wod,

5 ta woda Sázawa slowe,

ježto i dnes pod klášter plowe.

Necht pres tu reku dále,

shrnu s pi jednej skále;

ta skála stáše w tej chwíli

10 ot Kúrím za dw míli;

w tej skále dáblowé pebýwachu

a mnoho zlosti ukazo>vachu.

Swalý Prokop, >vida jich zlost,

wstiípi proto u wcší csnosl

;

1 5 proti hiechóm bojowáše

a tm psóm otpowiedáše,

ka: Nelze wám zde jmietí moci,

když mi bóh ráí spomoci.

Welikého utrpnie bieše,

2 mnoho na modiitw, a málo jedieše,

jableka planá a želudy,

a pod mní napíjal s wody.

Až poce okolo sebe planiti

a domek tudiež sob stawiti,

23 a pnwie také kopáše,

tu sob ztrawn ulžiewáše.

Naleze na skále celií kru,

tu postawi swaté Maí kaplu

;

tu s modléše we dne, w noci,

30 až tomu minuchu mnozí roci.

Nebieše ijednomu lowku znám,

nikle ho newidl, jedno bnoh sám.

Ale nemóž s msto na hoe skrýti,

takéž ohe pod kadí býti:

3 5
pro jeho weliké utrpnie

ucini buoh to zjewenie,

necht ho déle tajiti,
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cht jeho kesfanóm zjewiti.

Knieže, jemužto Oldich dechu,

sezwa lowie, kteréžkoli bchu;

i poe jim wsm mluwiti

:

Ka které' chcemy lesy jíti? —
wece — musímy na low

;

kde chcemy lowiti pocieti?

tu sob umyslichu w skoe :

Pokusmy — wece — na Sázawskej

w ty mi se lesy jeti žádá:

pojemy tam ! tot jest má rada.

Kteížkoli pi nem bchu,

wšichni jemu w tom powolichu.

A když s w ten les webrachu,

tu wšichni knze ostachu;

sta s božím powolením,

že neosta ijednoho s ním.

Knzi s zjewi jelen krásný,

weliký, a welmi masným

knz Oldich s nelekaje,

a w ríikú luiše jmaje,

zasteliti jelen chtieše,

jenž ped ním nedaleko tecieše,

newelmi ped ním chwátaje,

jedno jako jmu rozum dáwaje.

A pebhna chwíli malií,

i stawi s nad tú skalií,

na niejžto swatý Prokop dláše,

w ty asy dub oskowáše;

zaskoci za swatého Prokopa nohy,

a obrátiw k nmu rohy:

mezi rohy kíž jmjieše,

knz Oldich to dobe widieše.

Inhed z ruku luiše wrže,

a kon swého potrže,

wida to zwiee pedworné

a mnicha twái pokorné.

Tázati knz mnicha poe,

a s hynsta s hned dolów boe:

Kto jsi, ježto na tejto piíši bydlíš?

kakof djí? a co tu iníš?

5 Swatý Prokop hned té chwíle

otpowd jemu mile:

Jáz bydlím w tom pokoji

hiešník, a Prokop mi djí,

hoe, pod zákonem Benedichta swatého,

10 za otplatu králowstwa nebeského.

Knz Oldich skoi s kon,

swinu pláš, hlawu poklon;

Ote! zpowiedaj m hiešného,

proti bohu zawinilého.

1 5 Swatý Prokop jej zpowieda,

po zpowdi pokánie da.

Potom poe knz Oldich mluwiti,

a ka: Chce mi s píti,

rozžehl sem s bhem welikým

;

2 napoj m, wece, pitím twým.

Swatý Prokop: Jiného pitie nejmám,

než tu wodu, jižto piem sám.

Wzem jistii, srdcem wzdechna,

swú rukií wodu požehná,

2 5 podaw knzi, píti káza.

Napiw s Oldich, otáza,

diwi s: Tak šlechetné wíno jmáš

na tejto púši! kde je chowáš?

we mnoze sem zemiech byl,

30 nikdá sem lepšieho nepil.

Tak s bieše tu uinilo,

jako na onej swatb bylo,

ježto bieše hospodin sám

takýže diw uinil tam,

3 5 když bieše w Kana Galilea,

tu we wichu apoštolé:

téhože diwu milému
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pójcil Prokopu swalému.

Znamenaw Oldich diwy peweliké,

poie to mlínviti také:

Sbr okolo sebe bratie wiece,

ježto budii s tobú bohu shižiece;

chci tuto khíšlor uiniti,

sboiini i ddinami jej nadati.

Swatý Prokop to uslyše,

posta malií ch>víli tise,

co knz Oldich mluwi nynie;

wzwdw jeho umyšlenie,

poe mu k tomu raditi,

by to ráil uiniti

bohu na cest i wsem swatým jist,

a jménem swatému Janu Baplist.

Knz Oldich prije mile radu

;

pak swatý Prokop da mu >vnadu,

kadyby »en z lesa wyjel,

a pak k nmu zase pijel.

Poradiw se s swými pány,

s jinými také' zemany,

dlnílTN' w hromadu shluce,

i dosp tiem dielem ruce.

Kehdyž s to dielo skoná

praw do poslednieho shona,

což tu bieše teba koli,

swatého Prokopa opatem wzwoli.

Swatý Prokop chtieše s skrýti,

necht rád opatem býti;

a knz Oldich i wše bratie,

neekachu až do zajtrie,

swateTio Prokopa zwolichu

a poslušenstwie k nmu slíbichu.

Stalo s jest to swcenie

ol syna božieho porozenie

let po tisiíci dewátého,

pod ciesarem Jindicha druhého.

Opatem jsa, bratí zákonu ucieše,

a sám najprw cinieše:

hosti míle píj imaše,

pracným k zdrawí pomáháŠe

5 a smutné utšiewáše.

Wše, což pro buoh uinili bylo,

to jmu owšeni bieše mílo.

Plnil rád božie kázanie

z swatého ducha ustawenie.

1 o Jeho slowo na wše strany roslieše

a wšady naplnno bieše.

Kteížkoli to slyšiechu,

se wšech stran k nmu bžiechu,

dary swé jmu obtujíce,

15 3 w modlitwu s porúcejúce;

hrniechu k nmu nebožátka,

práw jako k slepici kuátka,

otpowiedajíc ducha zlého,

a prosiece otce swatého,

20 aby je ráil piwinúti,

nedal jich dušeni zahynuti,

chtiece s ním do smrti sláti

a we wšem jeho posliíchati.

Swatý Prokop mile wšechny pijímáše

25 a slowo jim božie kázáše;

wšichni jej lidé milowachu

a s ním bydliti žádachu.

Ponidž jest tu opatem byl,

klášterského nic je nežil;

30 jedno co swýma rukama wydlal,

toho ješce chudým udielal.

Tak byl otec milostiwý

i na wšechny liutostiwý.

O tom byloby mnoho prawiti,

35 ale již musím ukrátiti:

chci prawiti o jeho diwiech,

i o jeho swatých ciniech.
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co jest inil toho 5asa,

kdež jest wscka lidská spása;

kehdyžto s kíži chodiece,

a za tri dni se postiece,

lid s krizi chodil zpiewaje

podle' Kíniske'ho swyaje:

k tomu asu z kraje daleke'ho,

chtiec widti Prokopa swatého,

jeden tudiež pišel bieše,

a ten clowk Menna slowieše;

choditi s swatým Prokopem chtieše,

k tomu welikú žádost jmjieše.

Pišed k Sázaw, poe státi,

a na piewozníka ptáti;

nebieše tu ijeden clowk,

ježtoby jeho pewezl wdk
k swate'ho Prokopa domu

;

newdieše, co uiniti tomu.

Mnoho lodí u behu stojiechu,

i sochory piwázány bchu.

W ty doby, hodinami dospiewajúce,

pojidú, s swatými spiewajíce,

swatý Prokop i bratie jiná,

a chwále'ce hospodina.

Uze Menna, smutn stáše

a k bohu srdcem wzdycháše,

že s ním rád choditi chtieše

;

protože takto mluwieše:

Pro swate'ho Prokopa zasliíženie

dopej mi, bože, pewezenie!

To powd w swej truchlosti,

hned s k nmu lunek zprosti;

ostawiw onen prázden beh,

uini k nmu ruí bh,

pímce s k nmu upiemo.

To jest ot mnohých widieno,

ktož s swatým Prokopem bchu;

a takto k nmu mluwiechu:

Kako t jest sm bez wesla

lodi pes wodu penesla ?

Menno jim wsm otpowd
5 welmi wesele, s nimi chod:

Bóh uinil to znamenie

pro swatého Prokopa zasliíženie.

Swatý Prokop tej chwále nechtieše,

protože takto mluwieše:

10 Milá brati! nediwte s;
a wšak we tení te s

:

budeteli jmieti mieru

a k bohu prawedlnú wieru,

jakožto jádro hoiné,
15 a prositi, což jest sliné,

co chcete, to obdržíte,

tebali, hory pewrátíte.

Takéž ti jest toto nynie:

buoh naplnil jeho žádánie;

2 bud buoh žádúcí pochwálen

na wky wkoma, amen

!

Poslúchajte wiece diwów,

i jeho peswatých inów.

Se wsch stran k nmu bžiechu,

25 a pracné k nmu stžiechu;

swatý Prokop dnem i nocí

wsm spomáháše (boží mocí).

Mezi jinými pracnými piweden bieše,

ten w sob zlého ducha jmieše,

30 ten s na wšechno trháše,

pehrozn zuby skehtáše,

sžímaje swé zuby i pleci,

cht ze wsch lidi utéci.

Chodiechu s ním pietelé w hluc,

35 a swázawše jemu ruce,

an každému chodí laje

na swatého Prokopy wolaje:
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Prokope! kriwdii mi íiníš,

ie mé wen olludlo piulis;

wšak jáz tobé nic ncskozi,

ac s limlo Mowkoin cliozi.

Powédé>v to >v (lil)lcj zlosti,

wzlomi lowékem bez milosti.

Swatý Prokop, iiziew pracného,

ukroli w nem ducha zlého
^

poruci jej bratru csnemu,

a prikáza mocn jemu,

snažnií peci o nem jmieti,

postiec se, nad nim klalwu pti
^

a sám s na modlitwu otda,

swój žiwot utrpní poddá:

tu na kolenci klekaje

a na swých prsech padaje,

hlad mra, do noci s poste,

cht zbauiti zlého host,

in to w noci i we dne,

a to práw do toho dne^

potom zaklew ducha zlého,

^-^hna jej z clowka csného.

To mnozí lidie widchu,

kterížkoli pi tom bchu,

že welmi u brzkém spchu

>vzlet na kostelnú stechu
^

brzo wuž pták s swinuje,

letí pec se nelenuje^

potom pak na zemi páde,

a na twero s rozpade.

Ten clowk by owšem uzdrawen,

buí w tom hospodin pochwálen!

Ješe wám wiece powd,
co o swatém Prokopu wd.
Sta s to pak \v jedny asy,

uslyšewše wšaké hlasy,

ande rlie wolajíce,

mezi sobu to mluwiece:

eský clowk nad námi jest,

o nmž jsmy (hÍNViio khulli lest,

chliec jeho otsud \> jímali,

5 již se to nemóže státi
^

nebo jsa záwisti plný,

jmaje k nám novrné iny,

wše proti našemu sboru

obsdl zde nad námi horu.

10 Nuže Prokope! wz to, bre,

pro t musímy jíti pre6.

S>valý Prokop požehnaw s,

poswátné riícho wzwiek na s,

biík malý sob uciu,

1 5 i jide tam do jeskyn,

w swojí ruku nesa swalé,

a ka: Wy siem proklaté!

wy jste hadowého roda,

ješcerieho k tomu ploda

:

2 boží mocí kazuji wem,

abyste šli ottudto wen

;

nkterde na piíši jdte

a nikomému neškodle

!

Tdy crtie welikým prchem

2 5 proraziece skálu wrchem,

ped swatým Prokopem bžiece,

swé smutky sob prawiece:

Hoe na naše sednie,

již našeho bydla nenie!

30 Sebrachu s wšechna íše,

i Milobuzská towaišie,

pojemše s wšecka obec,

jidú w horu, jiejž djí Lobec.

Prokop swatý po tom boji

35 wiec tu osta u pokoji.

Hospodine, bud ti chwála I

ábelská moc neostála.
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pro takéže neiníte?

Poslúchajte liostakowe',

k tomu >yšichni lejcherewé,

kteí po swtii bliídíte

a na lidech k tomu liídíte,

ježto rádi berete cuzie:

chowajte se duše ztraceníe,

odkadž nenie wykiípenie,

jedno tam wécne' bydlenie.

Psáiile toho ostanúce,

s\vatého Prokopa píklad pijmiíce,

poprosíte otce swalého,

aby wy zbawil ohn wného

;

bychomy híechów zbudiíce

a swých s win pokajiíce,

wíec wšeho zlého ostali,

potom bohu s dostali.

Také to do nho bieše,

jakož tamo o nem te s,

že se lidské cliwály kryjieše

a též swej bratí radieše,

tm, ježto bchu w tu dobu,

i také kteíž potom budií:

aby s náboženstwiem newelbili,

ani s ped lidmi chlubili.

Uini to welmi šlechetn,

aby bylo držáno lístawn,

aby mše poád zpiewali,

kdyžby lidie u mše býwali,

a nebo na každý swátek

býwa zde weliký satek.

Tu mši po prime zpiewají,

ten obyej ješe i dnes jmají,

pro chudinu, ježto s ráno schodí

a svvé náboženstwie plodí

;

a té mše posliíchajíce,

bohu s porúijíce^

i jde každý do swého domu,

i kamž libo bylo komu.

Sta s pak na jedny hody,

tu s jednomu bratru pihodí,

5 že tu swatií mši slúžieše,

wysokým hlasem notieše.

Chlubieše s tiem pohiechu,

až mnozí o nem mluwiechu:

Tak jest krásn zpiewal mši dnes,

1 o jako jeden andl s nebes

!

Když to swatý Prokop uslyše,

že s ten bratr hlasem chlubieše:

swatému otci protiwno bieše,

že tak uinil, jakž jemu neslušieše.

1 5 Sezwa swií brati w hromadu,

uini o tom dobrií radu,

a ka: Bratíc! toho bratra sumy,

že s hlasem chlubil ped ludmi.

Kázaw jemu ped bratí státi,

2 i poe mu z toho láti

:

O brate milý! pro tak iníš,

že swú duši welmi winíš ?

až mi jest žel welmi toho,

že sebe nelituješ mnoho.

2 5 Ba za newieš, že pro winu takú

potratíš wnú otplatu?

Náhle poznaj s i swú winu

a chowaj s potom toho inu.

Wšak aby potom jml báz,

30 dachu jemu oslií káz.

Potom tomu, i také jiným

dal píklad wsm bratróm swým,

zapowd, aby toho neinili,

by s kde náboženstwiem chlubili,

35 ka: Bratíc! wám jest to známo,

jakož tam we tení psáno,

súkrom otewšech lídí^
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a ten jenž srdce lidské witlí,

kdy uslysie co sliciioho,

pijme holow každého.

Prolo moji milí synowé 1

chowajte se peludy dáblowé;

a když co nábožn prosíte,

wzt to ež jist obdržíte.

Již swatého Prokopa diwy rostiechu,

a na 'vvs strany rozneseny beiui :

mnoho slepých prohlédáše,

chromých bez ísla uzdrawowáše;

bsy ot lidí othoniewal,

boží moci belhaným choditi kázal

;

mnozí nmí jsií mluwili,

k tomu hluší jsú slyšeli,

kterížkoli byli nemocni,

také mnozí malomocni,

bez ísla uzdraweno jich mnoho,

až nemóž poisti toho.

Wšak znamenajte : jeden nemocný,

po wšem tlu malomocný,

prijide k otci swatému,

poruí se mocn jemu.

Swalý Prokop píjem pracného,

do téhodne chowa jeho
;

po témdni poe otpušenie bráti,

a cht do swého kraje wstáti.

Swatý otec, na chudé laskawý,

wida, že lowk na tle nezdrawý,

poe jeho litowatí,

že jemu nejma co dáti.

Již bieše pro buoh ^všecko rozdal,

neb jmu buoh byl smrt zwstowal

;

i bieše s ^všeho zbawil,

než jediné riícho na sob ostawil.

Wec : Milý synu ! mní jest s toho swta

sníti.

nebutf leh, do tielieho dne zde býti;

až m do rowa doprowodie,

tutoC mii sukni tob dadie.

Jakož s potom je stalo
;

5 to uslyšíte, až ješe potu málo.

Již ot narozenie syna božieho

po tisiici po padesát léla twrlého,

takého byl šlechelenslwíe,

swú smrt ped dwma dnoma wdl,
1 o že jemu buoh zjovil prorocslwie.

Tu swýma prieteloma powdl

:

Witošowí, sestenci swému,

a Jimrawowi, bratrci druhému,

tma k sob pijití kázal,

15a poád jima >vše ukázal,

a ka: Synowé moji milí!

wy ste se mnú ot mladosti byli

;

chowal sem wás ot poálka,

jako slepice swá kuátka.

2 Tetí den andlské poslánie,

to slowo božie zwstovvánie

wece, mnE jest s tohoto swta sníti.

Wztež, co s wám stane po mej smrti

lo wám poád wše zjewuji

25 a bohu wás porúiji •,

nebo mnozí na wás kroie,

že wy ottadto wysoie.

A takto s potom stane :

jiné knieže po Becislawowi Avstane,

30 tomu bude jméno Zbyhnw;

ten ukáže nad wánii swój hnw.

Uposliíchajc Ibslných lidí,

ottawadto wás wypudí
;

i dá pak to miesto Nmcóm
3 5 otkads jiným cuzozemcóm.

A wy nejmajiec kde býti,

musíte do jiné zem jíti.
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Tam pebudete šest roków,

až biioh umní tch soków,

ježto biulií na wy soili,

nebo kterií kriwdii initi.

Proto, moji synowé milí

!

tak jakož ste se mnií byli,

w sboží w hromad bydléce

a mezí sobií se nezléce,

prebýwajite tam mile,

ažf i mine ta zlá cliAvíIe,

ot boha se nerozpaijíce,

ale we wšem se jemu porúejíce,

i w žalosti i >ve smutciech,

také we wšech dobrých skutciech.

A staneli s co wám zlého,

poprosíte boha samého^

tož wám prawi, i jinej brati,

že wás buoh we wšem opatí,

i také wás skoro utší,

že wámi zase pospieší,

waše nepátely zatratí

a wy se wší stí nawrátí

;

buoh to uiní swií mocí

a swii nedóstojnií pomocí.

A kehdyž tch šest let mine,

knz Sbyhnw nemilostiwý zhyne
;

a potom bude knz Wratislaw,

ten bude na božie slííhy laskaw.

Ten s k tomu klášteru obrátí

a wás se wší stí nawrátí

;

a taký pokoj buoh wám uiní,

wiec budete jmieti i po wás jiní.

A když jima to wše powd,
již na smrtnej posteli sed

;

kakž kolwk mdle dycháše

proti áblu dwa dni bojowáše.

Prose za ws swé milé syny.

aby bóh spustil jich winy;

i za jiné, ktož budií jeho slííhy,

aby byli zbaweni tííhy,

w kterejkoli niízi jsiíce,

5 k nmu nábožn wolajiíce.

Budu tebe, bože, prositi,

ra je wjich prosb uslyšeti.

To s djieše po kumplet,

pozwa sob jiné bratie,

1 o potwrd jich w dohej wiee,

aby stáli wzdy w tej miee,

daw jim milé požehnánie

i wze ot nich otpušenie,

uzew swatého andla,

15 pusti duši z swého tla.

Bratie žalostn plakachu

a tak mezi sobií wolachu:

Komu nás, ote swatý, ostawíš ?

komuli nás po sob poruíš ?

2 tof jsmy po tob osieli nebožátka,

auwech ! jako slepií kuátka.

Pebýwali smy s ním milostiw,

již ostanemy po tob žalostiw.

Auwech nám otce takého!

2 5 ba kde dobudemy sob jiného ?

To i jiné mezi sobií mluwiechu

a welikií žalost jmjiechu.

Ot narozenie syna božieho

po tisúci let po ptidcát pátého

30 šel swatý Prokop s tohoto swta,

jenž byl eské zem oswta;
z nepokojného sboru

jide do wného dworu.

K jeho pohebí pozwachu eského

3 5 biskupa Severa Pražského;

ten dóstojn, jakž jest bylo,

schowa w zemi swaté tlo.
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A w ly asy onomu priuncmu

sukni tlachu inalomoiMUMnu

;

len jim dkowúše, poklek,

a onu sukni na se >vz\vlek.

1 »eziv len na swe llo,

aude jako sniežek bielo.

To jsii wšiekerni widli,

klož sú koli prilom byli.

že ten Mo>vek by uzdrawen

a wsie swé nemoci zbaweu.

A w tuže hodinu sla se,

ten swalé tlo widli žádáse,

proto srden wzdychaje,

prosiese premilostiw :

O swalý Prokope! pomoz mi,

a£ t uzii diiew, nežli budeš \w zemi.

A jakž to rychle powd,
tak obma oima wzhled ;

dotawad by mu widnie dáno,

doíiawadž tlo swalé nepochowáno.

Proto nedána sla jemu zraky delšie,

nebo lowk paky (?) bieše,

žebrániem s obchodieše,

neb dlali neumieše.

A k tomu w tom swaléni dom
w ty asy bieše rozkošná wón

^

kteíž koliwk nemocní,

neb kteíž pitom byli pracní,

wšichni bchu uzdraweni

a wšie nemoci zbaweni.

TakoC s jest wšechno stalo,

jeho bytie dokonalo.

Bud bóh w tom we wšeni pochwálen,

jenž kraluje wky wk(3m, amen.

Také toho ncomlcím,

což s do jeho wzroslu domním:

Byl jest clowk urozeniem wysokým.

\N pleci i w lle sUnviMu šir(>k>m,

w huály byl welmi silný,

we wšem lle owšem plný;

hhnvu dosti welikii juíl,

•*> a Iwárí owšem bieše bl

;

tlo jml došli weliké,

bradka bieše rná také
;

wlasy crné stiedn jmjieše

a wezrenio jasného bieše.

I o Promluwenie jml milosliwé

a srdce k každému nelsliwé

;

riicha nemnoho jmjieše,

jedno sukni a kápi nosieše,

škaplér jmjieše pro dielo,

1 5 tof jest riicho (jeho) bylo,

a na nohách nohawice,

a k tomu lehké riewice.

Acbych prawil o posteli :

o tej sle driewe slyšeli.

2 Již to wšechno opušcuji,

swalému s Prokoi)u porúceji.

temy, co s jest pak dalo,

co s po jho smrti stalo.

Bralrie po swatém Prokope oslawše,

25a swého milého otce w zemi schowawše

sšedše s wšichni w hromadu,

wzechu mezi sobií radu.

Wolichu opatem knze Witoše,

ten bieše prietel swé duše :

30 to bieše clowk beze wšie zlosti,

muž miídrý, plný milosti.

To byl sesli-enec Prokopa SMalého,

žiwota welmi šlechetného •,

ale ot toho s wzdalowáše,

35 necht opatem býti, otmluwowáše.

Bratrie jeho uezbawichu,

biskupa Pražského poprosichu.
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aby ho potwrdil w opatstwí

a priswetil k dóstojenstwí.

Biskup by welnii rád tomu,

swetiw, posla jej do swatého domu.

By z licho opat k bohu umný

a k hospodárstwu rozumný;

wzróstu clowk šlechetného,

nepietel priebytka swtske'ho.

Nasledowáše swého ujce inów,

inil také mnoho diwów;

owšeiii bieše clowk duchowní,

w pokrme na diwy skrowný.

Za jeho také hospodárstwie

bylo we wšem prospšenstwie,

když pebýwáše w opatstwiu dóstojn,

in s swú bratí welmi pokorn.

Ale slyš, co se potom uini,

swatého Prokopa prorocstwie s splni.

Ume knz Becislaw milostiwý,

by knzem Zbyhnw nelaskawý
;

ten toho kláštera nemilowáše,

nebo mnohých soków poslúcháše.

Ti jemu newrn soiechu,

a takto knzi mluwiechu :

Knieže! jsií zde kacís Slowné,

jinajíC kakos písmo jiné,

ciniet prorocstwie pemnoho,

knieže ! nepipúšcej jim toho
;

sliížieC Slowenským hlaholem,

stojiece ped božím stolem.

Wz, ež kacieskyf s obchodie,

žef zde takú službu plodie.

To i jiné na knze Witoše mluwiechu,

a na wše bratíc, ježto s ním bchu ;

tak je welmi opsowachu,

až je ottuíl i wyhnachu.

Witoš opal s bratí s shlue,

swatému Prokopu s porue,

i jide do Uherského kraje,

a welikií žalost jmaje.

Tehdy to miesto dachu jiným Nmcóm,

5 otkuds kakýms cuzozemcóm.

Ti Nmci Latiníci bchu,

a rádi tu pebýwati chtchu.

O newrná ábelská lsti,

i lidská mrzká záwisti !

10 wy newrní sokowé

!

wy jste dáblowi poslowé.

Nynie wám ábel za ucha šepce;

potom wy ohe pekelný slepce :

ktož božím sliihám pekážie,

1 5 skoro s tohoto swta scházie.

Jakož s tm sokóm stalo,

ježto jsú pebyli na swt málo

;

tm swatý Prokop nepejieše,

proto takto jim mluwieše.

2 Když prwií noc na jitní wstachu

a do kostela s brachu,

swatý Prokop u dwí stáše,

tm Nmcem porokowáše :

Powzte mi, kde jste s zde wzli ?

2 5 coli jste na tomto miest zdli?

ba i kto wy je sem poslal?

ktoli wám toto miesto dal ?

co wy sokowé zde hledáte ?

co wy na tomto miest jmáte?

30 Tu Nmci stachu hlediece

i slowa nepromluwiece

;

wšichni s hrozn užasú

swatého Prokopa hlasu.

S welikým strachem bžechu,

35 wšak takto otpowdchu :

Moc kniežete eského,

i šlechetná rada jeho,
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len nám ten klásler poruril

a do smrti nám jej odlúíil.

S>vatý Prokop wida jinelio jazyka,

powd jim. a takto rka :

Ba bozi mocí kazuji weni,

náhle soci otludto wen

!

pakli toho neneiníte,

boží káze nad sobií uzite !

Powdw jim to, zahynu,

a Nmci jidd na hodinu,

na tu rec nic netbajieliu,

nékaké prehidstwie mnéchu.

Sta se druiiií noc na zajtie :

jdchu na jitní >vse bratie,

zjewi s swatý Prokop, stoje

we drwech w kostele u podboje.

I poce jim hn>vn Heci

:

Ba »> newérní Némci

!

tak wy nelbáte na me' kázanie?

Wšak wašeho bydla zde nenie;

vry jste newrn inili,

že ste mé syTiy otsud wysoili.

Náhle ottudto wen, soci

!

upomínaji yyy pod milostí!

Na to Némci nic netbachu,

na spíli to obrátichu.

Až s jim zjewi po tetie,

a ka : Wy novrná bratie

!

pro tak proti mn iníte ?

wšak s se mnií nepezlíte.

Nepepustím wám zde býti,

musíte pre s hanbií jíti

!

Co je swatý Prokop upomínáše;

Nmcóm s wždy spíle zdáše,

až s jim zjewi tetí noc,

tu ukáza nad nimi swú moc.

I poce jim opt rieci:

Poslúchajte ješce, Nmci

!

již jsem jáz naplnil swaté Menie,

ale wy netbále na mé eícnie.

Ne wám jsem jáz to miesto uprawil:

5 ale mým synóm sem ustawil,

ne wám, newrní sokowé

!

wy jste otkuds hanební Uhrowé!

Dalli wám jest knz klášter za to :

otemne wám bude dnes oljato.

1 o Nechtli ste posliichati ei dobré

:

jáz wám ostuzi bydlo Sázawské !

Náhle ! neosláwajte swé dráhy,

ujímajte s rychlostí do Prahy!

To mluw, w ruce berlu držieše,

1 5 jíž nemilostiw Nmce tepieše.

Nmci ijedné olpowdi nejmchu,

jedno druh ped druhem bžechu;

nic na cestu netázachu,

jedno jako kozlowé skákachu.

2 Tak s jim bydlo ostudilo,

bžechu nedas kde bylo
;

(k) knzi náhle pibžechu

a to jemu wšechno powdchu,

co s tam na púši stalo,

2 5 coli s nad nimi dalo.

Kechu : Daj ten klášter, komuž ráíš

.

ty nás zase nenawrátíš!

dobe, že smy žiwi utekli,

bžechomy, jakobychomy s wztekli

!

30 Ten Prokop, jenžto tu leží,

nedá nám ohledati swých mezí

;

a komuž nebude pieli,

ten nebude toho kláštera jmieti.

Myí jsmy byli w jeho bázni :

3 5 chowaj s každý také kázni!

Knz, když to ot nich slyšéše,

welmi s tomu diwieše ^
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wšak se k bohu neobrati,

proto buoh jeho dnów ukráti.

Wehiii brzo potom ume,

a stoje we zlej wiere.

Po nm by knzem eským Wratislaw,

ten bieše na chudé lidi laskaw.

Na diwy poe ten khíšter milowati

a snažn jemu pomáhati
\

káza knze Witoše s bratí nalézti,

cht jej wopatstwie uwesti.

A když s z Uher bratie pibrachu,

w opatstwie jej uwedechu.

Opt jmchu plno wšeho dobrého

skrze pomoc Prokopa swatého.

Knz Wratislaw jej milowal,

ddin i sbožie jemu mnoho dal
\

5 swatý Prokop, jakož jim slibowal,

ped bohem dobrý pokoj obdržal,

aby jmli pi tom asu,

i potom, i také ktož nynie jsú.

Toho pokoje ješe užíwají,

' o kteí s k jeho milosti utiekají.

Takof s jest jist stalo,

swatého Prokopa prorocstwie s naplnilo.

SATYRY O EMESLNICÍCH.

Tyto satyry o emeslnících wyaty jsau z téhož rkp. Hradeckého, we kterémž i legenda

o sw. Prokopu se te. Tištny byly ponejprw w Tomsow knize iiber die Veránderungen der

btihm. Sprache 1805. str. 67. Pak w Starob, skládáních II, 117.

1. O šewcích.
v

Sewci diwn pebýwajií,

asto swým ženám zle lajú^

když ho žena jme tresktati

nedadúc jmu w kostky jhráti,

an s rozhnwaje z toho,

astoí jiej pibijie mnoho.

Jako jeden šwec inieše,

ten swej žen rád lajieše;

ana wece w jednu dobu:

Co mi uiniti s tobú?

Ra slyšeti, moj milý muži!

wšak widiš mú i swú niízi,

že chceš wzdy w krm ležeti,

dielky chtie hladem zemieli;

powiz o swých dietkách záhé,

widíš je bosé i nahé,

aby jim mohl piodieti

1 5 i ztrawice utžeti.

Swec powd žen dworn,

ka : Jmám prodajné twery škorn,

ty škorn za wrdunk prodám

a tob ty penieze dám;

2 obratiž je na swé dti,

jáz jich nechci k sob wzieti.

Ona poe dkowati,

kúc: Kdy s chcw na trh bráti,

by škorn spieše prodati

25 a dél tiem neodkládati?

chcewr jíti u pondlí,

zdali nají buoh nadlí?

Tehdy on swej žen wece:
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Ženo, nin sé na ten trh nechce;

pojdewé we iwrtek ráno,

tul bude lepe prodáno.

A když se na len trh hrástu,

škorn za wérdunk prodasta.

Šwec wece: Coj' uinili?

jižC mi se chce wehni píti;

ženo, chceš do krmy jiti,

jediný haler propili?

Ona jemu w tom powoli,

kiíci : Slaii se po twej wóli.

A když do krmy jidesta,

brzo ti kroše propisla.

Inhed poce šwec hledati,

zdaby mohl s kým w kostky jhráli.

A když to uzre hospodá,

powdé šewci ten krmá

:

Hosti, chcešli wrci krychle ?

neb ty, neb jáz zíšeš rychle.

Swec beze wšeho potaza

žen wrdunk dáli káza

;

poce s ním krychle metati,

cht na krmái wyjhrati.

Pistúpiwši žena k nmu,

powd tak muži swému:

Muži, wece, nedámf jhráli,

slíbils mn ten wrdunk dáti;

již sw ti kroše propila,

bychw wiec neutratila.

Swec swej žen tak ottuši,

a ka : Zeno, w mej duši,

prwé než ti kroše ztrácí,

až diewnie ti wše nawraci;

nechat na sadím po kroší,

tohof jáz ua tob proši.

Plat, wece, jeden kroš jemu,

i prowrže ten kroš k nmu

;

i sadí druhv nah spieše,

len kroš opt prowržieše :

osm wrhów wcsdy posi)()lu

zírali šwec u toho stolu.

5 Zena uzewši to, wece

:

Milý muži! ncjhraj wiece;

newrn na kostku mcce,

ani kdy kostku zaklekce.

On wece: Poíakaj málo,

lOjcšícC mi pl krošew ostalo;

neb tu j)l k nmu prowrhu,

nebo diewních osm wywrhu.

Zena jemu poce bránili,

kúc : Musíš m diew zabiti,

1 5 nedámf oslátka projhráti,

musíš mi jej inhed dáli.

On wece: Zlá ženo, pesta!

neb wet as budu nekázán.

Krmá wece : Bud kázána

2 paní, neb budeš swázána!

jhraj pro ni pec, nejínj pe'e,

nechaj at s hoem wztee.

A když ho ke jhe piprawi,

inhed jej wšech penz zbawi.

2 5 Swec chtieše na základ jhráti,

žena jemu poce láli,

kúc : Ba hubnce hubený

!

ke mn swé wiery neplný

!

tys byl mn ten wrdunk otdal,

30 a jižs jej hanebn projhral
;

ješe chceš na základ jhráli

:

buoh dajC s áblu doslali.

On wece: Nemluwiž mnoho,

nebol mn bude hiiw z loho

;

35 razuf, be s pre, biednice!

nebi w ten cas ošiji líce.

Ona piskoíwši k ncmu
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i wytrže kostky jemu.

Swec se rozlinwaje na ní,

i da jiej poliek dlaní

;

tu ji pres stol za wrch skloní,

diw že jiej hlawy nezlomí,

poce jí tlaiti nohií, *

ana lípie k žiwu bohu.

PSabiw se jie w jeho domu,

i wece krmái tomu

:

Hospodái, buoh t žehnaj

!

pro buoh, na m s nehnwaj

;

musil sem to uiniti,

w twe'm domu nekázán býti,

to wše pro tuto zlií kóži

:

jázC jiej toho doma zhozi!

A když cestu spolu jdsta,

w ten as s spolu smíiesta;

poe swé ženy prositi,

rka : Ra mn to otpustiti.

Ona jemu otpowd,

kiíci: Jáz to dobe wd,
že ty welmí zlý obyej máš,

co dobudeš, to wše projhráš

;

welech na trh u pondlí,

kúc: tuf nají bóh nadlí-,

a ty poe otkládati,

a cht do twrtka nechati.

Když ty jdeš na trh we twrtek,

tdy w t wstiípí malý rtek,

i oslepí twojí oi,

že ot kostek nebudeš moci.

On jiej wece: Milá ženo!

již£ jest wšechno prowrženo^

ty nero na to nic tbátí,

musímt twú potebu dáti.

Tu sob wše otpustista

a dobrá pictele bysta.

Tak šwec diwoce pebýwa,

žef swých penz w krm zbýwa:

i asto jmu s pihodí,

žeC i základów otchodi

;

5 anf zlu plachtu prodra na s,

uzieš ho z krmy wytas
^

poblme jako bez smysla,

a plachta na nem otwisla.

Zatiem naíi lidé wzwolají,

10 mnozí na blátem wzkydají.

Pibhnat do swých katrí,

tu jej žena do nich wstrí;

i swine s za kamnamí,

jako zlý pes prosted slámy.

1 5 Pehubené jeho bydlo
;

mohlby radji žwátí mýdlo,

než tak hanebn bydliti,

nic dobrého neužití.

20

2. O konšelech newrných.

Konšelé rate slyšeti,

a mn w tom za zlé nejmieti:

jmáte na sob zlú w^adu,

2 5 kiwým dáwáš dobrií radu.

Pohiechu w tom mnoho blúdie,

že prawé kiweln siídíe.

Pijda chudý lowk k nmu,

i bude tak ieci jemu:

3 Dobrý druže! tebef prosí,

ui za swé matky duši,

pomoz mí newiny zbýti;

chcu twój modlitewník býti,

by t milý buoh uzdrawil,

35 i t wšech twých hiechów zbawil.

Konšel s nic nepotieže,

ínhed jeho sám otieže,
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ka: Móžli co zn mój trud býti,

sniuirbyli pomohl toho zliýti.

Tento hudý tu rec slyše,

slano jiíil nim. srdcem wzdyše.

ka: Bolí nvíc, nejmámf co dáli,

j)ro huoli rai- mi i)omáhali.

Když konšel uslyší, co jest,

>v ten cas nalezne sob tu lest,

ka : Siisde, prawif tob,

teprw sem wzpomanul sobe:

jmámf býti zajtra na roce,

prošeno mne i mého otce;

lu jmám priwesti ku práwu

:

siíséd siísédu ukradl kráwu.

Popros nkoho jine'ho,

af t peslyší newinného.

Tento pojde pec ot nho.

Pijde druhý, ptaje jeho,

a když s jeho doptaje,

nco sbožie s sobií jmaje

bude ieci: Ra slyšeti,

pane, cof chci powdieti.

Slyšal sem, žes múdrý konšel,

proto sem sm k tob pišel,

aby mi dal z toho radu;

uinil sem hroznu swádu

:

jednoho sem obelhawil,

druhého do smrti zabil.

Prosímf, by s w to uwázal,

daUbych rád, coby sám kázal.

Kdyžf konšel uslyší toto,

wece jmu: NemuE s proto,

chcuC pomoci toho zbýti,

ale hiwnyf mi dobyti
\

musimf mysliti pemnoho,

abych t wyprawil z toho.

On wece: Mój milý pane!

lof na twej milosti stane.

Wece: NeuleNvimf s krošc,

by stál do puol léta, prose.

Musimf jmicli hrozn práci,

5 i swého spáiiie ukráci,

žeC t wzdy k tomu piwedu,

žef dám z toho dobru radu.

Ten jistý s nepotázaw,

hned hiwnu z klína wywázaw,

I o wece : Raciž hiwnu wzieti,

a tu práci o m jmieti.

Takt konšel pohiechu bliídí,

žeE mnoho Istiw wylúdi,

ni pro buoh, ni pro ws swaté,

1 5 jedno pro sbožice klaté.

Ktož s s koláem utee,

ten juž nejma na to pée:

powieš mu píhodu swoji,

když on uslyší e twoji,

2 naleznet tolik chytrosti

konšel sob i niiídrosti,

ŽeC t uiní prawého,

a z prawého kiwedlného.

Ti sú tak zúfalí ludie,

2 5 tak swým smyslem diwn bliídie,

umie mnohým radu dáli,

a sám na to nechce lháti,

by toho s pokojem nechal,

by kiwých koláew nebral.

30 Hubený bude twój kolá,

ažt kií tob: Do pekla ra!

Hádby wrátil ty peniez,

když powisneš u lemiez,

u pekelného etze,

3 3 kdež budeš na wky wz.
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3. O zlých howáiech.

Kowái ! wy znamenajte

:

zlého s diela chowajte;

jáz >vy wystriehaji z toho,

by ste s chowali toho.

Ježto mnozí to iníte,

wy z toho hiechu nemníte,

by z toho kdy mohl hiech býti,

že cheš zle sbožie dobyti.

Wzwda zlodj twoje chýše,

pijde k tob w noci tiše,

i die : Milý miste ! ra sm wstáti,

chci tob dobrý dar dáti,

byt mn to tajn skowal,

cožbych jáz tob rozkázal:

by mi mocnil pilu skowal,

bych jú ws železa lámal,

by nic ped ú neostálo,

ani mnoho, ani málo
\

cožbych ot železa uzel,

aby to MŠe pilií petel.

A k tomu z oceli nože,

jimiž pestihl wše, co móže.

K tomu skuj mi klíew deset,

aby jim neostál wes swt^

cožbych chtl kde otmykati,

by to nemohlo ostati.

A když mu to wše rozkáza,

jakof muí srdce pomaza,

luí e kowá rád uslyše,

hned by zlodji ottuše,

ka: To£ mile wše rád sdji,

nože, pily pihotuji;

jedno ty pomysli o mn,

aby mi zaplatil rown.

Tehdy zlodj, to wše mina,

wyjma wrdunk z swého klína :

Tento ti, wece, wrdunk dám,

a druhý, až pijedeš k nám.

Nalezneš ny prosted (lesa),

pijdeš pily, nože nesa;

5 tuC tob wšechno zaplaci,

twé lísilé i twú práci.

Takf kowá sbožie dobýwá,

žeC rád s zlodji pebýwá.

Druhe'f jáz do nho wd,
10 i každému na powd:

když to komu kón ukuje,

mnohémut to rád slibuje,

ka: Dobe sem twój kón ukowal,

bezpen by sto mil pehnal,

i 5 Netáhneš ot nebo jieti,

ažE mrcha pone kleeti.

Ba by mi to bóh ráil dáti

za dar, cožbych chtl žádati

:

bych jáz byl kowáe mocen

;

2 wzdytby poležal nemocen.

Chtlbych to práwo nalézti,

žeby musil twernoh lézti,

kterémuby koni zajal,

bych ten hebí zase wyal

2 5 i wrazil mu w jeho nohu;

wzdytby úpl k žiwu bohu,

aby kowal rozhlédaje,

a konm nezajímaje.

30

4. O sladowníciech.

Sladowníkóm též powd ;

mnoho zlého do nich wd

:

chtie brzo bohatí býti,

35 a s jim dá zbožie žíti.

Ale když kto zle dobude,

tomuE nerado probude
;
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tislo jim pohrichu z.liorí.

polomí musí byli w hoi.

Teuf obyej w sobe jmnji,

zet neádi na lo tbaji.

Když jmu sedlák dá trh rowný,

wnesa obilé do sladowny,

bude sním leoo mhiwiti:

zatiem hledá wyslawiti,

kdežby jml najwsí mieru',

>v lomf ukáže swú newru.

A když to obilé zniéi-í,

an mu na tom dobré wií,

budef z nich slady dlati,

cht mnoho krošów nabrali.

A klož po slad (pijde) k nmu,

sladowník wystawi jemu,

nalezna mieru najmenší,

a jinde schowá najwcší,

ka: Tof jáz beru na mií wieru,

žef jáz mám sprawedlnú mieru.

ToC sladoMuík dobe umie,

ktož jemu w tom nerozumie.

Druhe'f opt dworn iní,

riedkýC se na toho domní

:

klož mu dá obilé mnoho,

by jmu dlal slady z toho,

on uiní welmi dworn,

ale stane se nerown:

wyspa swój slad na hromadu,

ospe jej jako zahradu

okolo cuzími slady,

až k swému nebude kady.

Znamenajž, cof iní polom,

jáz wám najlép powiem o tom

:

dosáhna hebla alúhého,

nepomnie swdomie swého,

budef okolo hrabat/

k swej hromad i>iláhali;

wesdyf hrabe, ncusada,

až bude hro/.iui hromada,

ze vvšech tch hromad najwsie,

5 jenž bieše ze wšech najnienšie.

Takt umjí falsowati,

dobrými lidmi klamati.

Nebožálka oslawte se,

dhihého hebla zbawle s

:

> o |)ro jediné dlííhé heblo

musí hvá duše jíl i u peklo.

5. O lazebníviech.

i 5 Lazebníci ti jsú zpráwni

i swých penz welmi zlra>vni
;

chce s wezdy dobe jmieli,

mezi dobrými sedti,

bohatým s rownajíce,

20 podlé nich píce, jedlice;

nemóž jmu tak brzo pi'íti,

až musí wšechno propili.

Ti s horníkem wrownají,

ježto zlata mnoho jmají.

2 5 Horník tento obyej jmá :

kehdyžto penz drahn jmá,

nechcef nikdy utrpli,

musie dobrií ztrawu jmieli,

byf wdl, žef jmu žebrali,

30 zajtra s s dtmi pre hráli,

na tof s nerozpomíná,

musíf wzdy býlí pln wína.

Riedkýf s na lo rozmysli,

die: Zajtra m bóh omyslí.

35 Ti jsú najzpráwnjší lidie,

že na lidech nic nelúdie.

Též jáz prawi lazebníkem,
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pirownaji je k horníkóm,

že jsú také zpráwní lidie,

na lidech zle nic neliídie ;

obcliodie se po emesle,

na tomC >velmi necinie zle.

Wšak by jediného nechal:

by se welnii neopíjal

;

a druhého se warowal:

aby proto bit nebýwal.

Když zlií bitwií koho holí,

asto welmi po nem bolí,

a astof uiní hóe,

žeC t chwátaje ueže.

Druhého se rád dopúšcie,

když komu krew z rukií piíšie,

ŽeC se žíly rád chybuje,

iedký mu z toho dkuje;

uinit lowku bolest

a to jeho hrozná neest.

Co by to škodilo komu,

bych jaz s pimluwil k tomu,

aby práwo nalezeno

bylo na, i ustaweno :

kdyžby koho, hole, uezal,

by jmu ten dobrý poliek dal;

druhé bych chtl wymysliti,

tobych mu chtl naplniti:

kdyžby mi žily chybil,

bych jmu pstí zuby wybil;

snadíby piíšal rozhlédaje,

wší na t péi jmaje.

6. ezník.

ezník s takto obchodí,

dobrým lidem asto škodí:

když bží po wsi, wolaje,

na prodajné brawy ptaje,

budef kupowati brawy,

cht s nich uležeti ztrawy

;

když ho uzí dobytátko,

5 užesnef s nebožátko,

neb jmá ezník ruce raie:

když on dobytátko zmacie,

nelzeC s jmu poprawiti,

musí wzdy churawo býti.

1 o A tu lib kup', lib nekupí,

již bez škody neotstúpí;

wzdyf škodu uiní tomu,

kdyžtof brawy macie komu.

DruhúC jmá newru w sob,

1 5 tuC chci wyprawiti tob,

ktož dobytek na trh wodí:

sedlákem rád na tom škodí;

budef s ním lidm tržiti,

brán každému kupiti;

2 to mu iní mnoho niíz,

žef jemu wše kupce zapúzie,

až utrží po swej wóli,

jakžto jemu libo koli.

Tetiet já wd do nebo:

2 5 ktož masa kiípí u nebo,

že jmu prodáwá kozinu

za najlepší skopcewinu,

a astokrát býkowinu

za najlepší howdinu.

30 twrtéhof s rád pijímá:

kdyžto jest najwšie zima,

bude wodú obléwati

maso, rózny rozpierati,

aby jemu zmrzli w noci

35 howdina i ti skopci.

Takt' po jeho wóli bude:

Ii ešti jemu ho pibude;
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ninohoí lidí oklamihvá,

když on to maso prodáwá.

TakC jsii newrní ezníci,

horsif jsii nežli >vežnici.

>\žník nenióž lak zlý býti:

když se udá kde w dwór >vníti,

wzdyC pošeká prwé na le,

chlé se piihrabati k pate;

a když jmáš dewo pi sob,

luf se nestane nic tob.

Ale ezníka nezbudeš

:

když masa jeho kupuješ,

musíš dobe chytrý býti,

by ho mohl bez škody zbýti.

Protož jáz prawím ezníkóm,

jich panošem, jelilníkóm

:

což na lidech zle dobudu,

že proto pekla nezbudií,

ac s toho neostawie

za swého žíwota zdrawie.

7. Peka.

Peka na duši nepomní;

iedký s na toho domní

jeho zlosti, což jmá w sob,

ježto jáz wyprawím tob.

Když on chce chleba napeci,

takto bude žen e'ci:

Ženo, když pojdeš na msto,

dobudeš mi kwasnic w tsto,

ažf miíky napytluji

a kwas w dieži pihotuji.

Tuf mu žena kwasníc pímce,

dobywši jích pod kraj hrnce.

A když tsto uprawichu,

hrnec kwasníc w n nalichu

;

umiesíwše, jidú k slohu

chlíece obdwali spolu.

Zena, pomeškawší, wece:

Muži, tsto kynuli nechce;

5 nuisí wiece kwasníc býti,

lož bude tsto kynuli.

A když po kwasníce bže,

pinesši, i nalí pól dieže.

Po obd pec zapá líchu,

'O k wálení s piprawichu.

Ona wece: Muži, wz to,

když budeš wáletí tsto,

by toho nezapomínal,

žes tí kroše za mieru dal:

* 5 padesát kolácew z toho

nawálš, nebudeE mnoho;

jmáš \y tst kwasníc tetinu,

tiem wybéeš wši jistinu,

a jinéE w zisku (p)ostane,

2 cožkoli polom ostane.

Když tch kolácew napekli,

hned je na msto powlekií.

Ktož pijde kupowat k nmu,

peka bude éci jemu:

2 5 Pojdte sem ke mn, ktož ráí

!

zd jsú najwší kolái

:

slaní, dobe upeení

i na wšem dobe udni.

Desetkrát jím wrže wzhóru,

30 ka: Wiz, kakC jmá peenu kórul

A ktož tch kolácew kiípí,

každý na swé hoe wziípi.

Nejeden sproslný sedláek

kiípí za halé koláek,

35 newda jeho newry
;

uzí w nem pehrozné diery,

pekroje jej na dw ešti,

8
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ažby weh ^yložil ti psti.

TakC peka zbožie dobýwá,

žeE swé koláe nadýmá.

Wz to, pekai ^YŠeliký,

že jmáš z toho hiech weliký;

pro ty hubené kwasnice

jsi otluen božieho líce.

Pakli wiec toho ostaneš,

tehdy se jemu dostaneš,

s nímž w nebesiech pebýwaje

5 budeš, se wn raduje.

BAJKA O LIŠCE A CBANU.

Mezi oblíbené tení w Europ w prostedním wku náležely powsti o zwíatech. Tato

hájka doswduje, že již we XIII stol. (nebo tak hluboko sahati muže podlé jazyka swého,)

w echách také podobné skládaní znali , a wíce toho z oné doby nás nedošlo. Nachází

se \v asto jmenowaném Rkp. Hradeckém (nyní w Lobkovvické knih.) a tisténa po prwé

w sebrání básní od Puchmayera 1795 w Praze, též w Tomsa's iiber Veránderungen der bohm.

Spr. 1805. str. 72. Star. Sklad. I. 212.

Liška jednu bhající,

jiesti sob hledající,

ubže do jedniech piístek,

ano w nich jediný chriistek.

Wece: Powz mi to, chruste,

ie jsú toto chýše pusté?

On jiej tako otpowd,

ka : Jázf sám newd
;

teprw sem jedno pišel sm,

nejmám nie initi s tiem.

Liška poe s toiti,

by mohla co uhoniti

;

toiwši s smo i tam,

i ubže k pustým kamnám

;

a když s w niejslji -svtoi,

inbed w kamnách bána zoi.

Wece: Dobrý weer, báne !

kak s jmáš, mój milý pane?

bán lišce nie newec;

a ona wzemši jej na plece,

potší s s ním wen z pústek.

Tu ji potka onen chrústek,

10 wece: Liška, co to neseš,

že nohami jedwa pleteš?

Ona wece: Nesu bána,

mého milostného pána.

Zdáše s jiej nésti tžek,

1 5 wznesši jej na jeden bežek

i pustí jej dolów opak,

kúc : Jáz tob uini tak,

wece, pójdiž dolów báne,

tžeks mi nésti, mój pane !

2 bán s dolów shory pokoti,

liška s po nm bžiec upoti,

wece: báne, pro bžíš prudce?

pesadíš mi skoro srdce !

A když bán na rowni bieše,

30 wiec s kotiti nemožéše.
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Wee liška: Kde jdeš, báne?

zdalis ustal, milý pane?

pakli neilieeš semiiií jiti,

jiiz chi lob uinili,

že pojdeš se lunii bezdky,

kdež se ue>vrálíš na wky.

Piwázawši ebáii k-uoeasu,

wece : Jáz l tam donesu,

budeš lipili na s>vé bore,

plawaje jako prosted more.

A když pil)že k studnici,

bda lišce bubenici

!

mnieše oklamajíc bána,

nalít se obliidi sama.

Wece : Obdne, ke se modlíš,

zléhos úmysle, že tiem dlíš.

Ona nic nepomeškawši,

ebán k ocasu pn>vázawši,

wzleze wzbóru na oblubnici,

i pusli bána w studnici,

wece : Když s nechceš modliti,

jáz t musím utopiti.

Cbán pote swrchu plawati,

poe liška na wolati,

kiíc bánu: Brzo "sviz o sob,

jiží jest welmi zle o tob;

razuf, poko mi s jedinií,

a otpustímC wši twií winu.

Cbánu lze mluwiti nebicše,

nebo z hlíny slepen bleše.

Tehdy s liška ro7,hnNv:nvši,

ébána u Modu wraziwši,

wece: Jižf sem dosti ho>vla loh,

cos uhonil, jmj to sob I

5 ("bán s poe zaléwati,

>vody s wch nalewati,

lišky k sob potahat i.

Liška s poe ottáhali,

wece liška : Ne tak, báne,

1 o jázt Sj)íleji, milý |)ane

!

Tehdy bán poe bobtali,

wody s wcii nalwali,

hliibe s pohrižiewati

;

liška poe wzdy wolati,

15 kúc: Bda, co mi s chce státi!

wece, milý báne! otpusC mi (o,

a jáz tob slibuji to,

žeC nechci tob škodili,

ra m nebožku žiwiti.

2 Ona toho ici netaže,

až ji bán k sob pritaže

;

ona s w studnici wrže,

inhed ji bán na dno wtrže

;

tu jiej nedá wiec wzniknúli,

2 5 musí bezdky ulomiti.

Tak s liška premiídrila,

swój žiwot marn zlrulila
;

ot bána z hlíny slepeného

zbyla liška žiwota swého.

30
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DESATERO KAZANI BOŽÍCH.

Báse tato iTirawoiin«4 nachází se w témž rkp. Hradeckém, nyní w knihown Lobkowícké

w Praze, pri Prokopu a jiných kuších, odkudž tištna w Star. sklad. I, 52— 107. Jest i jiného

rkp. zlomek, jenž ze Zhoelce do eského Museum se dostal, také we XIV století psaný;

jehožto zde k opraw nkolika míst užito. Srown. asopis esk. Museum 1840, str. 406.

W židowských jest knihách psáno,

wšem lidem wdti dáno,

že bóh tato slowa swému

mluwil lidu židowskému,

ka: Poslúchaj mne, lide mój!

a wzdy w mém kázaní sloj*,

budešli mne poslúchati,

chci tob tu zemi dáti,

w niežto sted a mléko plowe,

tu wy chci uwesti, židowé!

Z tch bieše jeden šlechetný

žid a swého žiwota csný,

tomu jm Moises jmchu;

toho za knze jmjieclm.

S tiem twoec zjewn mluwieše,

jakž Moises rozumieše;

tomu twoec sám swií rukií

napsal na dwú kamennú dskú

desatero swé kázanie

wšem lidem na oblepšenie;

a tomu twoec poruil,

aby Moises wše uil,

aby w kázni pebýwali,

swého tworce milowali.

Na jednej desce tri bechu

kázanie, ježto uciechu,

kak jest boha milowali

a jemu chwály wzdáwati;

a na druhej sedm bieše jich

napsáno kázaní božích,

ježto uie wšelikého,

5 chudého i bohatého,

kak jest družce milowati

a kako s ním pebýwati.

Slyšte, páni i wy panie!

Prwé jest božie kázanie

:

10 Nejmjte boha jiného,

krom tworce silného.

Proti tomu troj lid iní,

jímž swú duši welmi winí:

Prwí jsú arodjníci:

15 ti chodie swú mní nici,

ti pohanskú wieru plodie,

když lid s prawé cesty swodie;

ti boha za bóh nejmají,

když na bab kúzla ptají.

2 Druzí, ježto lakomci,

to jsií wšecko lichewníci,

ježto stiebro, zlato wiece

milují, proto lichwiece,

než boha, než swé spasenie,

2 3 jehožto nic dražšie nenie^

a ti také již blúdiece

swú zlú myslí Ibají wiece,
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než na bóh, na swú hospodu,

pronež weznuí w duši škodu.

Znamenajíc dobe toho,

jehožto se stáwá mnolio

:

když který pro s>vú hospodu

bojuje a wezme škodu,

že snad s>vój dobrý or ztratí,

slíbí mu pán jiný dáti^

pakli ho žabí samého,

pán nemóž wráliti jeho.

Když tak pro nialií otplatu

bojujete, a swú ztrátu

marne'mu pánu sliížíle

a jeho wóli plníte,

radjše služte mocne'mu

swému králi nebeskému.

Ktož tomu poslúží snažn,

tomuf dá otplatu wcn;
ktož zbožie neb žiwot ztratí

proh, to obé jmu nawrátí.

Tetí, ježto jsií w rozkoši,

netbajíce o swej duši,

to kázanie pestupují

a u weliký hiech wstupují:

to jsií nesmierní opilci

i wšelicí pasobišci;

li swé bicho za bóh jmají,

nebo o nem wiece tbaji

než o duši i o boz,

proto budií w wné hroze.

Tm uiní král nebeský

také-že, jako král swetský

jeden uinil jednomu

byl opilci nesmiernému,

o nmž wám powst powd,
což na knihách psáno wd»

Bieše jeden jhec opilý.

wšem dobrým lidem nemilý.

Ten jide pied swého krále

a swým s emeslem chwále

o ka: Wz mií chytrost, králi!

5 dáwajif swój žiwol wtáli,

newypiemlif pilie twého

w twej piwnici najlepšieho

wiece, než jiných Iridceti,

kaž mí mií hlawu slieti.

I o Král toho káza zkusiti,

móžii to chlap uiniti:

an to chlap urini snadn,

nesta wína niíe na dn,

an chlap wše wíno vvyloka,

1 5 jehožby ml sný do roka.

Král, rozhnwaw s, powd:
Obste chlapa na hed,

at mu prowaz hrdlo stáhne,

k mému pití wiec nesáhne!

2 ToC zaclo wdti dám:

též s stane nesmierným wám,

že wy pekelný kat udsí,

nesmierné w i)ekle powsí.

Druhé kázanie božie jest,

2 5 ktož je drží, blaze mu jest:

Boha w ješit nejmenujte

a toho s wzdy chowajte^

ktož ješutn boha wzýwá,

ten s jím jedno posmiewá,

30 To troj lid hiešný pestiipá,

hóe iní, než twá hliípá:

Prwý, jenž kiw pisahá,

na swatý kíž rukií sahá;

a ten, ježto komu radí;

35 oba k sob rt u peklo wsadí.

Druhý, jenž bohem pospílé,

ano jmu liem nic nepíle,
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anebo jeho swatými;

bóhf otspíle takým, w mi.

Tetí, jenž pokliná boha,

ten chce wz-\vodii, a nemoha;

jenž ^vinii ^Y tom bohu dáwá,

že nerown est rozdá^vá,

zbožie, sílu, krásu, zdrawie;

ano dobe hospodin wie,

který dóstojen kterého

tohoto zbožie wrátke'ho.

Tetie kázanie božie jest,

slyš chudý i ten jenž jmá est:

Pomnte swaté dni stíti

a je w istot swtiti.

Proti tomu troj lid iní,

jímž se proti bohu winí:

Prwí, jenž w swátky dlají,

proto jim Avzdy knžie lají.

Druzí w swaté dni hiech plodie

a káti s jich nerodie.

Tetí w swaté asy hrají

a na swaté nic netbají;

lépeby bylo orati,

než w nedli tancwati.

Wzte, ktož rádi tancují,

ti swé tlo oferují

Jáblu i wšechny swé údy,

když prou inie také trudy.

By to knz dal za pokánie

nkomu, wstanúc za ranie,

téci k jutni takýmž skokem,

ale by wstonal swým bokem!

Swój zrak dáblu oíerují,

když jím srdce roznecijí;

kolik choti w tanci slíbíš,

tolik áblíjw w srdce upustíš.

Tu die^^ka i žena mnohá,

nepomnieci nic na boha,

hledá wiece i milejie

na jinocha, i snažnjie,

než na obraz tworce swého

5 Jesukrista nebeského.

Potom ústa oferují

áblu, když w tanci zpiewají

o smilstwie piesni nesliné

a k tomu w as nekázané.

10 Uši také ofrujú,

když radjši poslúchajú

zlých piesni, zlého prawenie,

prázdné pišby i hudenie,

a o swatej mši netbají,

1 3 boží službu zamietají.

Ješe k tomu oferují

ruce dáblu, když darují

wiece pišc, bubenníky,

než snú knzi i zwonníky;

20 u tance diewky, jinošie

šedejí jsú, nežli u mše:

dá dobrý peniez u tance;

cht k ofe, ptá mdnc.
Nesliná wc, i hanba jest,

2 5 tak dáti bohu marnú est,

júž s bubenníka stydie!

Ktož to inie, smyslem blúdie.

Slyšte, žeE jest w písm psáno,

wšem lidem wdti dáno :

30 Ktož herciem dary dáwají,

ty dáblu w elist wkládají.

Nohy také oferují

dáblu, když na nich tretují,

jakoby z smysla wystúpil,

35 neb jakoby we bs wstúpil

;

nemúdejie inie než skot,

kazie podešwy i žiwot.
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Taneinikii. lo ilobíe wéz,

a tí lauenioi powéz:

co u laníneho diela

s twelio hubeného lela

co ukane potu kropí,

lolik ifáhlów duši wzchopí

i wncsú s sobií do pekla,

ot nich/.by ráda utekla.

ClNVite bo/áe kázanie jest:

Jméjte otce a matku w test.

To kázanie piestupuji,

ež jich srdcem nemiUijí,

ot nich sbožie jmajíce

a jich potebu Nvidúce,

jim nice nepomáhají,

o nich >vehui málo tbají.

Druzí, jenž otcíku laji,,

proto weliký hiiech jmají.

Treti mrzie wšemu liudu,

ti budii bydliti s Jiídú;

to sií, ježto tepií otce,

neotpiišcejí ni matce.

Ktož cstie otce a matery,

dáwá jim buoh dwojie dary:

prwý, že jest w duši spasen,

druhý, že jest w dob scaslen.

Posliíchajte reci swaté!

Totof jest kázanie páté:

Nezabíjej bralrc swého,

mé twáii, clowka mého.

Proti tomu troj lid iní,

jímž se bohu >\éne winí.

Prwý, to jest mužebojce,

jenž umarie hlauem družce,

moha jho málem žíwiti

i dá jmu žiwótka zbýti.

Druhý, jenž káže neb radí

zabiti, neb jiné swádí,

a stane s wražda pro to-,

prawi >vám zacélo jáz to,

žet jest tíMi i>rawý vražedlník,

5 toho zabitého winník.

Ten jest také mužebojce,

jenž jsa sudí neb poprawce,

piiložc k nékonui >vinu

pro ne|)í*iezh neb pro ddinu,

1 u i zbawí žÍNVota koho
;

jehožto s stáwá mnoho.

Ti-elí, ježto sám zabiejie,

len s s Kainem nemíjie;

ten musí s ním >v pekle býti,

15 jehož mu wiec nelze zbylí.

Sešlým kázaniem l swázal:

Nebud smilník, lot buoh kázal.

Troj lid nedrží tohoto,

a jmá weliký hiiech proto:

2 Prwí s skulka chowají,

wšak s myslí w nem kochají;

. istota w ráj nedowodí,

jenž Ol srdce nepochodí.

Druzí smilslwo skutkem plodíc

2 5 i jiné k lomu pi-ÍNVodie;

mezí mužmi toho mnoho,

a wšak w ženách wiece toho.

O jích zlosti pisáno jest,

a nkteré tak známo jest,

30 že dabel týž obyej jmá,

jako ptáník, kdyžto jímá

plácky w sielkách, že za nožku

pí-iwieže w sielkách ponožku,

i wslrhá aby wzlélala,

3 5 ji»é plácky osázala:

takéž dábel dušie íhá

a mnoho jich tak potrhá.
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W krm nebo w tanci ženu

posaziijí ulíenú,

ana oboie wztahnje,

záwojíka poprawiije,

sukniku swií ztkaniiwši

a karnáek užluliwši,

k tomu do pat zpodliniwši

a podlinky zhedwábniwši

,

nožík, mšek, cudný pase,

w piesnech jejie jasný hlasec:

to widiíce mnozí blázni,

nejmajíce božie kázni,

slyšiece slowce wýborná,

ježto se jim zdjí dworná,

welmi milé usmiewánie

a laskawé jich wzhle'dánie,

lelie jako na otržii k nim;

nalit i bude hoe jim,

anof jie ábel potrhne

i s ponožku u peklo wtrhne.

Zbožný, ktož tak smyslem wládne,

že w také sieti neupadne;

a ktož se také wywali

z tch sietí, ten boha chwálí.

Tch chytrostí mnoho jmaji

ženy, jimiž pemáhají

ty lidi, jenž jmají dosti

sily, i sti i múdrosti;

any jsú pemohly sného

krále Dawida mocného,

Salomona pemúdrého

a Samsona presilného.

Znamenajíc také toho:

sných jest žen také pemnoho,

z tchtot jáz je wykládaji

a o nich nic neskládají

;

krom o tch, ježto tbajú

o tlu, duše netbajií,

tlo krásn odiewají

a swú duši obnažijí

:

ti jako jeden blázn inie,

5 jenž odl w drahé odnie

swój kón, obnažiw swú kóži

i odl ju we zlu rohoži,

i jel byl k králowým hodóm,

i wjel tak nesn w jeho dóm;

1 král jeho kázal wyhnati

a sto kyjewých ran dáti.

Takéž syn boží uiní,

ktož s také i dowiní:

že s nimi uiní rozwod,

1 5 káže je wyhnati z swých hod.

Slyšte, ježto s lííte,

by w tom hiech byl, wy nemníte;

když také s pýchu ke mši jdií,

s wším hiechem ot nie pijdu.

2 Tak jest buoh laskaw na také,

ježto s líie, na wšaké,

práw jako na rytiee

král, jemužto dobe wie;
pojme jej u boj w nkterý

25 a zkušije jeho wiery,

an s pijma nepátel swých,

a wstaw klejnot jich,

i zbie mu šlechticew mnoho,

a ješe chce wiece toho.

30 I jde ped král, toho taje,

a ješe na sob jmaje

wafnrok neb twá nepátelskií,

a prosie u nho daru.

Nezdá mi s, by jmu co dal,

35 snad by s wiece rozhnwal;

i kázal by jeho jieti

a potom mu hlawu slieti.
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Takéž ty, ježlo so luie,

w iláblów se Avafnrok obláie,

pójdú, mnohé peluzují

a mnoho dus zahubují.

Hubená ženo! znamenaj,

a iláblowy twári nechaj

;

když jmás len wafnrok na sobe,

wérn, jmáš boží hnw w sobe

;

chcesli boží milost jmieti,

musíš dáblów klejnot snieti.

Tetí lid to pestupuje

kázauie, a w hiiech wslupuje :

to jsií swodníci, swodnice,

jež crt wnese w peklo nice.

Ty jsú prawé zahradnice,

wšech dáblów dobré šcepnice :

božie šcepy '»>7lrhuji

a dáblóm je pesazují
^

ti jsú dáblowi mši,

jimiž Jábel welmi spší

oheh smilstwa rozdýmati

a mladým zlý píklad dáti;

ti jsú horší než kaciei,

doswdilit, každý mi wi:
kacé pijda, kdež neznám jest,

dw lét nebo ti tajen jest,

a tak w skoe mnoho ludí

k swému kacéstwu newzbudí;

a swodnice dne prwého

inhed pijdúc, neb druhého,

k nkterej neb k nkterému,

inhed ho piwede k zlému;

a pídúc k nkterej paní,

sede s ní >výše než zwaný;

nebo pijde, slojie nesúc,

neb záponku prodáwajúc,

i die : Paní, ra sem wstáti.

chif dobru kúpi prodali.

A jakž ot lidí olsliipi,

dje trh o hiešnej kúpi.

Mnohot kunstów umjí,

5 jimižlo hiešný trh djí.

Ješe o nich wd mnoho,

a nco powd toho:

kak jedna chytrá swodnice,

iniec s dobrá nunwice,

10 csnú wdowicku pelúdila

a ke zlému ju wzbudila.

Tuto wdowu milowáše

a swé jiej dary dáwáše

jeden jinoch neženatý

1 5 a w zboží dosti boiiatý,

a chtieše ju rád pojieli

;

i nemóžieše prospti

proto, že ta bieše wdowa

slíbila istotu z nowa,

20 a on toho newdieše,

proto ji pojieli chtieše.

Když pijde ta jedna chwíle,

že s ní sed welmi mile

mluwi slow rozliných mnoho,

2 5 wztáza jie pod wrú toho,

chceli s ním w manželstwí býti ?

i chce toho inhed zbýti?

Otpowd cele jemu:

Nechci tob, ani komu
;

30 nebo sem slíbila býti

w istot, až do mé smrti.

Jinoch proto w smutek wpade,

bez mál hoem neuswade
;

i jide inhed pec ot nie,

3 5 welmi truchleje a smulnie.

1 když ona baba jeho

uzie tak wehni smutného.
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hned s we slowy uwáza,

o smutc jeho otáza

:

pro jest tak srdce truchlého?

coli s jmu stalo zle'ho ?

Uhani ji, rozhnwaw s,

ka: Zlá babo! oprázdni s,

co píle mým smutkem tob

wdti mrzutej rob ?

Driewe než on slowa skoná,

otpowd jemu ona:

Milý synku! to dobe wz
a swému pieteli powz,

že jiez\yený nemóž zbýti

swých ran, když je bude krýti

ped lékaem •, krom tomu

pomóže, ktož zjewí jemu.

Takéž této twé truchlosti

snad nikte tebe nezprostí,

ac jie nkomu nepowieš,

ježto na swém srdéku wieš.

Jinoch bab otpowd

:

Tys múdrá žena, to wd
^

a protož jáz matko tob

powd prawdu o sob,

ac chceš mne w tom nepronesti

a z té truchlosti wywesti.

Synku! nemeškaje powz*,

pomohu ti, to dobe wz.

Jest, matko, zde wdowa tato

;

slíbilbych to za wše zlato,

bych mohl toho dojicti,

bych ju mohl sob pojieti.

Tu sem dúwno pojieti chtl,

a w tom sem nie neprospl
^

dáwal sem jiej darów mnoho,

i jest mi žel welmi toho,

že jest mnií již pohrdla

i cele otpowdla.

Wece baba: Mn wiec nelaj,

milý synku ! a kolá daj
;

w krátkém asu pijdeš ktomu,

5 budeš wolen w jejie domu.

Ach, by s to mohlo státi!

chtltbych dobrý kolá dáti.

Jedno bu wesel, synu mój

!

již jako s ú jmáš swój pokoj.

10 I poe baba mysliti,

kakby mohla pilúditi

tu snú wdowu, ježto bieše

w swém sném wdowstwí i wždy chtieše.

I jmjieše psa malého

1 5 ta baba, welmi dworného
;

toho za ti dni nekrmí,

až by ten psík laen welmi.

Potom s hoicí smiesiwši

chleba, a psa nakrmiwši,

2 i jide s tiem psíkem k wdow,

nalezši tu chytrost sob.

Ta paniu mniec nábožniku,

pijie mile tu swodniku.

A když pospolu sedsta,

2 5 rozliná slowa mluwsta ;

a když psíka uze toho

ta paní, ano jmu mnoho

z jeho oí slez teieše,

ta paní k tej bab dieše

:

30 Powz mi, má milá matko

!

toto twé malé šenátko

pro pláe? i slzy mu tekií

takéž, jakž samé lowku?

Udeí s w prsy siln,

35 i zaplaka baba piln,

a kiíci: Má dcerko milá!

nikdys toho neslýchala,
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kaká s hiešnici pakost

mne nynie stala i žalost

!

ježtof nesmji zjewiti,

ani pro hanbu pra>vili.

Toho žehnaj i lehajúc,

mihl dcerko ! i wstáwajúc,

af s nestane w t>vm rod

;

nechtj i wrahu tej škod.

By chtla, dci! zatajiti,

chtlaf bych to po>vdieli.

íllilá matko! praw bezpen,

chcuf toho tajiti >vcn.

Jázf sem milú dcerku jmla,

ta mi jest nynie opsla :

toto pede mnú šceiiátko

jest to prawé mé dfálko.

Stalo s tak, má dci milá

!

Když sem jáz w s>ve'm kraji byla,

byla sem bohatá žena,

a w tom kraji nade wše csná

;

jmla sem dce welrni krásnu,

ke wšemu dosti whlasnú.

Ta jest swého muže jmla,

potom po nm owdoAvla.

A pro krásu i pro zbožie

snúbiechu jie mnozí mužie.

Mezi tmi jeden bieše,

jenž dobré pátely jmieše
\

ten ji najwiece milowal,

mnoho dobrých darów dáwal.

To s nkolik let dalo,

až s kako hoe stalo

:

když s jinoch nadjieše,

by ji pojal, cele mnieše,

ana nemiídrá bláznice

chtieci býti csná wdowice,

otpowd, kúci jemu:

Nechci tob, ani komu.

An pro tu welikii milost,

ježto k niej jml, wslúpil w truchlost,

z truchlosti w nemoc upadl byl,

5 nemocen jsa i duše zbyl.

A proto buoh nad ní pomstil,

že ji we psí Iwá promnil

;

i jmá liem psem wezdy býti,

nikdy nemohiíci zbýti.

10 Milá dci! zbožnýE s kazí

hubenými, a škodií cuzí.

Zda jmáš klení swú rodiku,

nebo kterií pietelnicku,

ježto s kým pomluwu jmla

15a jím potom pohrdla ?

mé dcerky zlii píhodu wieš

a každej ji tacej powieš,

af s nedopustí toho.

Ostez bože každií tolio

!

2 Hoe mn, maticko milá!

jáz sem téže uinila.

Co mi tomu hoi zdieli?

Chtl mne šlechetný pojieti

junoše, pátel šlechetných,

2 5 dosti bohatých i dobrých;

wšakž sem jáz to uinila,

žeE sem o nem nerodila,

an m tak welmi milowal,

a drahé mi dary dáwal.

3u Hoe mn s tobú, dci milá !

kak si w tom zle uinila

!

Pizi náhle sama k sob,

toC jáz razí wrn tob,

a s \v tuž twá nepromníš,

3 5 jako má dci, jižlo widíš.

Kak mi, matko, býti lomu?

jáz hanbu newzmluvvi knemu!
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By to pro m uinila,

k nmu se o mn wzmluwila,

chllabych dar dobrý dáti,

kakýby smla kázati.

Keznaji ho, baba wece;

jeliž jiej wrdunk obce,

toliž teprw baba šedší

získá kolá na jinoší.

Tak baba Istiwýmí slowy

ot jinocha í ot wdowy

wzemši dary, tu csnií wdowu

uiní k hiechu hotowu.

A protož každá swodníce

wiece jest, než wražedlníce,

že dw duší a tetí swú

zabíjie mociií Jáblowú.

Sedmé jest kázaníe božíe:

Nekrate cuzého zbožie.

Troj lid toto pestupuje,

ímž sob peklo kupuje.

Prwý, jenž cuzé otjímá,

.toho rt w peklo pojímá.

Ten s zlý lid welmi rozmohl,

bez mále wše dobré pemohl;

zlá kniežata í zlé hrab,

wéwody í zlé lankrab,

wládyky, kupci i chlapstwo,

biskupi, mniši, žákowstwo,

zlé jeptišky, križowníci,

a k tomu zlí kanownící,

panošicie i wladaí,

wywení z pekla ohaí,

wšichni cuzé otjímají,

a proto tžký hiech jmají.

Kniežata wojny plodíc ce,

a chudinu tiem hubice,

plodíc šosy, k lomu bern;

zlodji jsú, prawímE wrn.
A wládyky ješe wíece,

ke wšem rlóm spieše chtiece;

ped tmi nic neostane,

5 jako w ohni ot nich wzplane;

ní knz, ni mnich, ani wdowa,

by jmlí andlská slowa.

Wšak býti bez swého sbožie,

pomstí toho, matko božíe!

10 Ti jsú dobe znamenali,

jenž jsú pi dwoe býwali,

kak knieže swú mísu zjiedá,

že sám jíe málo pojiedá;

potom pošle rytieem swým,

15a rytiei panošem swým
;

a panoše lotróm dadie,

a lotí s o ní swadíe.

Takéž králi a šlechtící

wzdy inie swej chudiníci

:

2 najprwé úrok wezmúce,

a potom berní zžíwúce,

beru s nich jiné pomocí

;

wladaí k tomu z swé mocí

;

k tomu lotí í kuchaí,

2 5 lowcí, pekaí, bhaí

deru je ot wrchu do pat

;

a též iní swým zlý opat.

Kniežata i zákonnící,

jeptišky i kanownící,

30 i wy páni, znamenajte,

a swé chudiny nechajte

!

Což na nich wíece žádáte,

nežli uložené jmáte?

proti bohu to iníte,

35 a swú duši tiem winíte.

Wizte, kak jste smyslem hlúpi,

že iníte jako Irúpi.
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Tníp zjiedá cuzc úsilé,

libo málo, libo wele;

a když se Itito skonáwá,

tehdy se zle Iriípóin sláwá,

že je wcely >ven wypudie,

s sobii bydlili nedadie.

Nkterý pán, jinaje SNveho

sného kinel bohatého,

rádby jeho sbožie wydiel,

by to jedno pro hanbu smél

;

i skládá ne s >vinii winu,

ale zméri mu ddinu.

1 die: Chlape! pro si to smél

uiniti, žes wiece jnil

ddiny, než jiný mój kmet?

daj šest hiwen, bud s tobii weE!

Paklif s le'pe rozmyslí,

ješcet lepši cin wymyslí,

jímžtoC chlapa neochudí,

a wšak dwa woly wylúdí.

Jako byl jeden uinil

wládyka, že byl wylúdil

dwa woly, s hndým plawého,

u swého kmete dobre'ho,

jehož obwiniti chtieše,

ale slin nemožéše.

Pozwaw jeho jednu k sob,

wece: Kmeti! radím tob,

ty jmáš swého dosti zbožie,

neb jest k tomu wóle božie.

Tys mdlého žiwota lowk,

a proto jest krátký twój wk:
rozdaj pátelóm swé zbožie

za síly, a we jia božie

;

snad s o ne potom swadie,

za twú duši nic nedadie.

Wece jmu kmet: Pane milý!

józ sem lowk jcše ilý
;

až kdy budu mdlejí w žiwot,

tehdy rozdám zbožie i skol.

Ba jmj chla|)e, mú radu
\

5 ty jmáš ženu ješce mladú :

a ty swé zbožie rozdlíš

a mn jeho neoswdíš,

snad s uwiežíc w twé zbožie

i nedá nic we jm božie
j

10 i pojme sob mladého,

nclbajiíc spasenie twého.

Milý pane! toho m zbaw
;

jsem w swém žiwot ješe zdráw I

Ty mn, chlape, z té rady

1 5 mohlby dkowati wšady
;

wd, že máš w smysle wadu,

když zamietáš takú radu.

Tot chcu uinili, pane !

wšak s pes mú wóli stane.

2 Najprwé dám za swú duši

w knzi modlilwu a we mši

swého zbožie tetinu,

aby za mú za wši winu

k laskawému hospodinu

2 5 wzdáwal swú modlitwu wrnú;

druh est ženo jmj sob,

tuf jáz otdáwaji tob;

tetí dám pátelóm chudým:

to wše, pane, s swdectwím twým.

30 A mne, chlape, nezaponiínaj !

také mn nco z diela daj.

Nejmám, pane, nie toho,

rozdal sem málo i mnoho

;

krom ješe dwa woly jmám :

35 oba na ofe prodám,

na wosku a na píkrow,

w nemžlo mne pohebú w row.
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Ješe jmáš dosti hodiny,

popros na to swé rodiny,

ježto wieš, kto t milují

a t krásn oferují,

O píkrowu co sob stýskáš?

a ty udatnu ženu jmáš,

ješef zetce plátna w domu,

ježtoC bude dosti k tomu.

Tlí howdcí pro wosk také

chci, neprodáwaj nikaké;

neb ješe do toho asu

wosku twé wely nanesu

:

ta mn, chlape, woly otdaj

a jiné wše zbožie rozdaj.

Buta twá woly, pane mój!

jázf sem boží lowk a twój.

Tof páni dobe umjí,

swej chudin zle howjí,

na n winu nalezují

a je jich zbožie zbawují.

Zlodjem ho písmo wzýwá,

ktož tak zle zbožie dobýwá!

A ti, jenž w zákon chodie,

již také zlodjstwo plodie,

kdyže zpowdi posliíchají

a když pokánie dáwají;

kradli ot matee dti,

\v macechu weléc slušeti,

macechu welé ploditi

a swú matku zahubiti;

kážiíce na každý satek,

wšak kradli knziu desátek.

Ješe kradli wiece toho,

a tch jest mnichfjvv pemnoho,

kdyžto koho zpowiedají

a ie tajenstwie zwiedají.

Když mnichu die který derce

a cuzelio zbožie bérce:

Daj mi dobru radu z toho,

uinil sem zlého mnoho

:

deset sem kostelów wybil,

5 knzi oblúpil i pibil;

kradl sem, piwedl i piebíjal

;

žehl sem, swú rukií wybíjal.

To prawím, otíku milý !

byl sem ke wšej zlosti ilý

;

1 o byl jml ddiny široké,

nezplatil (za)s nikaké,

co sem otjímal newinným,

i ztráwil zle žiwotem swým.

Bych chtl wšechno nawrátiti,

1 ó musilbych s dtmi žebrati

;

bych chtl také wšem platiti,

ktoby je mohl wše wdti ?

Proto za wše zawinenie

proši, bratr, daj mi pokánie:

2 nemohu s nic postiti,

ani na kterú pi jíti;

na jutní wstáti nemohu,

uiniž, což libo bohu
;

a pateew neád pji,

25 a jiných modlitw neumjí.

Snadno, synku, toho zbudeš,

a mne posliíchati budeš:

my jsmy bratie welmi chudí;

nám jinak nic nepichodí,

30 jedno což wy pomáháte,

swú almužnu nám dáwáte
;

zbawuji t hiechu toho,

což si kdy uinil, wšeho;

daj mi za ty hiechy jednu

35 k mému odnici hiwnu.

Takt inie zlí zpowdníci,

mnohých lidí pelúdníci

:
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w swalém písmé chlioco hliidie,

kri>v na zpoweiii siidie,

silné p-iliš zprinvijjic,

snadn liriechów /.ba>vujíco ;

co písmo weli prijieli,

toho se nechlie drželi.

Zpowednici, /namcnajle,

dobré píklady >vzímajle!

wy se lékai >vzý>vále

liriešných dus, lo dobe znáte:

>vizle, žeC léka z nemoci

když myslí wérné spomoci,

jinako nemoc sludenú,

a jinak nemoc crwenií,

jinak wodné tele léí,

a jinako bolnj ocí -,

jiný trank k každej nemoci,

když myslí wén spomoci.

Snadby uinil "vvéíší stást,

by kladl nemocnému tiíž mast

na mdlé neb na bolnéj oi,

jížlo jiezweného léí.

Takéž, lékai duchowní,

dá>vaj w pokání in rowný.

Každé lidské zawinenie

chce jmieti rowné pokánie:

kaž s lakomým postiti,

neistým kaž cistu býti

;

kaž zlodji nawrátiti

a z swého kaž šedru býti;

každé lidské zawinenie

chce jmieti rowné pokánie.

Znamenaj, cof písmo pawí,

zet bóh tch hicchów nezbawí,

jeliž bude wráceno to,

což jest bezpráwn otjato.

A ty sám dobí-e znamenaj,

tento piklad >všem powiedaj,

ze lékai' spomoci ncnuV/,

jiezwcncmu, donidž >v ncin ntiž,

jeliž bude, nebo sli-ela,

5 wyhata z jiezweného tla.

Toliž léka wselikého

tak uléí (nemocného).

Takt krade mnich i knz wšaký,

dáwajúc sedé olpuslky;

10 ktož s w jeho páter wloží,

tomuE lisiíc híieciiów složí.

AleE bych welmi rád tomu,

by s též stalo takému

zpowdníku wšelikému,

1 5 jako kaplanu jednomu,

jenž zpowiedaw pebojníka,

mnohých lidí násilníka,

wece: Chceš s hiechów káli?

chcu dobrií kiipi prodati

:

2 což jsi ukradl z swé mladosti,

zbawuji t té wšie zlosti,

ac si komu otjal zlato,

daj mí jeden šilink za to.

Auwech, knze, chci welmi rád I

2 5 krom nynie nejmám na snad
;

pi-ijd ke mn w les u pondlí,

zda mn dotud buoh nadlí,

ten ti šilink chci rád dáti

a tak s wiec hiechów káli.

30 A když w les pijide k nmu,

ten šilink zaplatí jemu,

wece: Knze! druhý wezmi

šilink, a tento kón daj mi,

a toto swé riícho k tomu;

35 beiž s pš k swému domu.

Dalf sem za tento hiech wiece,

než za wše, prawdu mluwiece !
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Dáwaj knze wiec miídeje

za liiechy lidem pokánie

!

Wz to, knze, i bosáku,

kižowníku i ty žáku !

což kdy na lidech w^ylúdíš,

zlodj jsi, a smyslem bliídíš.

O kupcích také' powd,
ježto o jich zlosti wd:
ti kradli také pemnoho,

a wšak jich newsie z toho.

Ti, již sukno prodáwají,

li pietele ukrádají.

Uin kmotra z nkoho,

rádby wydel zbožie jeho;

když s s ním utká u mst,

anebo w nkterej cest;

dobro-itro, neb dobrý den wzdá,

kak s jmá na zdrawie ? zwdá

;

ješce otieže ho stoje:

A kak s jmá kmoška moje?

a jakž ta slowa otmluwí,

inhed jmu o siíkn wzmluwí,

ka : Kmote ! kaké sukno jmám

!

tebalif, aC jeho prodám
;

dáwno nebyl lepší šarlat

u mst, jakýž mám brunát!

kropenina pešlechetná,

pruhatina newídaná

!

ta welmi krásn odiewá:

té mi s sukni, a s plášc zbýwá.

Toho zbytka kupowachu,

osmi grošew nedodáwachu.

A s, kmote, líbí tob,

wezmi to sukence sob;

radji pieleli swému,

tob kmote, než jinému,

tch osm grošew chci spustiti,

z nichž mi budeš dkowali.

Kmotr mnie, by tak i bylo to,

nemluwie nic dále za to;

wezme pedraho sukno zlé,

5 wie kmotru, a mnie dobré,

Takof kradli súkenníci,

pohiechu! bez mále wšicci;

což jiní nekupí, hadie,

w tu kiípi pietele wsadie.

10 Též inie wšiclmi koniei,

kocowníci i owniei,

šciwalníci i walchái,

wšichni kupci i kramái;

wrujíce pisahají,

15 toto mi za to dáwají,

mnoho tak wypisahají,

a proto tžký hiech jmaji.

Mlynái, také znamenaj:

když meleš, cuzého nechaj.

2 Mníš, by nebyl zlodj proto,

ukrádaje málo asto ?;

Móžeš dobe znamenati,

we mlýn jsa, to wídati,

že eka iní s wodna,

2 5 asto jsiíci lidem škodná,

když z malých potóków býwá, .

w nichž lowk asto oplýwá:

též ty, zlý mlynái, iníš,

z malých hiechów hiech shromáždíš,

30 a pro ten w pekle potoneš,

a s toho káti nechceš.

Krají s kalí w témž kalu,

iikrádá sukna po málu;

neotpustí nikomému,

35 krade i pieteli swému.

Jako jeden krají bieše,

když pláš swé ženy krájieše.
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Dmohl olrpli toho,

ukrade jeho nemnoho.

To uzrew syn, otci wece :

iNekraJ! ten plaše krájieš malce !

Krajei jemu olpowde

:

To jáz, synu, dobe wáé ;

krom pro pamet einím to,

abych Avezdy pomnl na to.

To jáz prawím, krajcí, tob :

nepomyslísli o sob,

s mlynáem w pekle potoneš»

w nmž tápati >vcn budeš,

ac s toho neoslawíš,

a což jsi ukradl, newrátíš.

Krmá má tch mnoho zlostí,

jimiž swej duši pakosti

:

sám krade s dNvkií i s zemí,

nedáwajíc w prawií mieru

swe'ho pitie, jakú slušie,

proto pojde w káz jich duše

;

k tomu pijímá zlodjstwo,

pepúšcie w swe'm domu smilstwo ;

w postu, yve mnohý pátek,

wzdy u nho crtów satek,

zlodjew i pebojníków,

zlých žen i zlých kosteníków;

netbá nikda na swatý cas,

wesdy jmá s opilci swój kwas^

\vzdy pie s nimi, piítaje,

na swatú mši nic netbaje.

Oráew také' neminu,

jmají na s hroznu winu :

swalokrádci s \vzýAvají,

že desátka nedáwají.

Wz, lowe: cesE desátá

t>ve'ho zbožie taf jest swata,

jižloC jest bóh zwolil sob.

i pikázal wrn tob,

aby dáwal sliihám božím,

ac chceš býti w nebesiech s ním •,

nedášli jie, tžký hiiech jmáš

5 a swatokádcem s "wzýwáš.

By král eský nkterému

dáwal každé léto swému

padesát hriwen clowku,

bral by je u welikií dieku,

* ^ a jemu pt rád by dáwal

aneb na jeho cest wzkládal

;

a nám buoh, prawdu mluwiece,

dáwá darmo welím wiece :

tlo, duši, cest i zdrawie,

1 5 krásu, csnost, est i sbožie,

i jiného k tomu mnoho

;

a wšak my hriešníci z toho

nechcmy wrn dkowati,

ani desátka dáwati.

2 Chcetel" wrn stíli boha,

dáwajte málo ze mnoha;

nenief waše, wšet jest jeho,

sttež jej zbožiem jeho.

Kteíž jej budii chwáliti

25 a z jeho zbožie jej cstíti,

tomut zbožie nebeské dá,

w nomžlo nebude chd nikdá.

Swdií to swatý Lukáš nám,

žeE tomu die hospodin sám:

30 Wrný sliiho! jmj weselé;

dalf sem byl zbožie newele,

a tos mn wesdy poznáwal,

žes mú est wrn wydáwal;

wejdi w zbožie swého pána,

35 i w radost, taf wn dána.

Mezi kowái zlodjew

mnoho jest i swatokrádcew:
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li, již zlodejiem hotují

klíte, kozie nohy kují,

nože, pily i v>éc jinú:

proto zlodji pohynií.

O kostecníciech prawím wám,

to móž každý wedli sám,

že jmají w sob zlií wlohu,

mrzie wšem lidem i bohu,

že wždy lží a pisahají,

bohem a swatými spílejí.

Druhý neplní sedme'ho

kázanie, jenž co cuzého

nalezna, nechce wrátiti;

proto móž duši ztratiti,

což jest nalezl, ac newrálí,

ani se toho chce káti.

A pakliby wrátiti tbal,

a toho, jenž ztratil, neoptal

:

jmá to s práwem wše na chudé

\^ložiti, neb jakž jmu bude

raditi zpowdník jeho,

co jmu uiniti z toho.

Tetí, jenž pijímá kradbu,

ten A\ejde do pekla w hanbu;

nebyloby zlodjíków,

by nebylo píjemníków.

Osmému kázaní žiwý

uí t buoh : Nebu kiwý

swedek na družce na swého,

a chceš zbýti rta zlého.

Troj lid toto pestupuje

:

Prwý, jenžto potwrzuje

zlií e, slyšavv ot nkoho

a newda práw toho.

Druhý, ježto sám powiedá

nco zlého, a newda.

Tetí, jenž swdí kiwému.

a tratie práwo prawému;

ten proto pekla nezbude,

w nemžto wn w hoi bude.

Toto kázanie dewáté:

5 Cizie wci nežádajte.

Troj lid s nedrží toho

:

Pr^Yý, jenžto hrózú koho

s ddinice s jeho spiízie,

a inie jmu mnoho niíz.

i o Druhý, jenž swého siísda

piprawí, jej nic newda,

kiw k nkterému platu,

a inie jmu proto ztrátu,

aby nesedl w swém domu,

15 a jej spieše prodal jemu.

O takém wám zlém súsd
drahnú powstku powd,
ježto mysléše chudého

k škod piprawiti swého

2 siísda
;
jenž pišed k nmu,

tato slowa wec jemu:

Uslyš, súsde, prosbu mií,

otpusE mi w swém domu,

aC postawím láhwici dw
2 5 oleje, a nápln je.

Siísd chudý, newda lsti,

tomu bohatci otpusli.

Tehdy ten láhwici pinií

zadniw, a druh neplnií,

30 jsa límysla welmi zlého,

schowa u súsda swého.

Potom tento po puol roce

chudému siísdu wec:

Nedostatky, súsde, jmám,

35 wraf mi mój olej, a prodám.

A když láhwici othradi,

inhed s s siísdem swadi.
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I pop iiaii žalowali,

cht jmu sbožice ztratili,

a ka : Zllios obyeje !

ukradl si inelio oleje.

1 bieše u tom mst dobrý

jedeu clowk, csný i miidrý,

ten newinným pomáiuiše

a dobru radu dáwáše

;

ten newinu jeho wzwde
a to poprawci powd

:

Jáz chcu prawý siíd wydali:

kaž oleji tuto státi,

aC istý olej skydají,

a k^vasnicí ohlédaji

:

budelif w sud neplném

tolik kwasnic, jako w plném,

wzte, žef jest olej kraden

ottud, kdežto byl postawen;

paklif jest me'n w neplne'm

sud kwasnic, než u plnm,

wzte, žef jest zle žalowal,

siisda Istiw oblízal.

A proto miidi býwajte,

sob domów dobýwajte

mezi siísdy dobrými,

mezi snými i múdrými.

Tetí jest, jenž radí komu

Isliw, a cht škod tomu

;

s pr-w-^m i s druhým tohoto

dábel wezme w peklo proto.

Znamenajte slowa božie

:

Jmjte w istot swá lože;

lof kázanie desáté jest,

ktož je drží, blaze jmu jest.

Wšak to troj lid pestupuje,

jímž sob peklo kupuje:

Prwý, jenž ženu nejmaje.

na swii duši nic uelbaje,

to I o kázanie presliípá,

kdyžto >v cizie lože Msliipá.

Druhý, jenž jniaje ženu swií,

5 i bude wilili s jimi,

« ta bude jmieli swój muž

;

ta oba crt |)ojme w swií húž.

Trelí, jenžto jmaje ženu

krásnil, z mnohých wyloženií,

1 u i (lójde k mrzulej rob,

len wezme zlý píklad sob

:

chrustem jeho chci nazwati,

dám jej wšem dobrým poznali,

ježto s liíky ol krásného

1 5 kwla klí ot wouného,

i hledá sob pokoje

prosted smrdutého hnoje.

Tch chriístów poiiriecliu dosti,

ježto s držie té zlosti,

2 nelbají o krásném loži,

jdú k biedniciem na rohoži;

zamcúce slowa božie

i rušejú swá csná lože.

W starém zákon ten bieše

2 j obyej : ktož nedržéše

sn w istot lože swého,

ukamenowachu (jeho).

A po našem hicchu nynie

!

w nkterém kraji kamenie

30 nemohlby tolik shledati,

by chtl wše ukamenowati.

Ktož chce w rajskú radost wníli,

musí kázanie plnili

3 5 toto desatero božie,

tak pijde w nebeské zbožie

:

Prwé miluj Iworce swého

9*
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a wesdy sti na wrch wseho.

W druhém kázaíiú buoh kázal,

aby lowk av tom múdr býwal,

aby jmene nejmenowal

jeho Av ješut, ani wzýwal.

W tretiem kázal na pamti

swé swalé dni wezdy jmieti,

je swým náboženstwím stíti

a w ten cas wiece chwáliti:

to jest nedle den jeho,

jiní sní dnie podlé toho.

twrté kázanie božie jest:

i otíku a matce cest.

Páté kázanie pomnte

:

Druh družce nazabíjejte,

ani skutkem, ani radií,

ni lakomstwím, ani swádií.

To staí i mladí slyšte,

totof jest kázanie šesté

:

Smilstwa se wesdy chowajte,

a w tom swój žiwot skonajte,

5 Naplníš sedmé kázanie,

ac se uchowáš kradenie,

a k tomu šcedr z swého budeš;

tak wného pekla zbudeš.

Osmé kázanie jest: Kiwý

1 o nebu swdek, ani Istiwý.

W dewátém jest buoh pikázal,

by cuzieho nic nežádal.

Toto kázanie desáté:

jenž w manželstwí pebýwáte,

J 5 wesdy w istot bydlíte,

tak se k bohu piblížíte.

Amen.

LEGENDY.

Zde uwedené legendy wzaty jsau z rkp. musejního, psaného w polowici XIV století.

Nalézá se wíce ješt, a mladších rukopis, pod jménem Passionalw, jako od r. 1379 necelý

též w Museum, jiný w Bewnow, dwa we we. bibl z nichž jeden od r. 1476, druhý bez roku.

Tištn jest okolo r. 1480, pak 1495.

1. Legenda o Sw. Petru.

Diwn mistr nebeský , utšitel duch

swatý, swlu pamt ostawil o skutciech

swatých olców , o poátku i o skonání,

aby dobí lidé tiíce, od nich swatý pi-

klad beriíce, bohu chwálu wzdáwali.

Najprwé to slušie znamenati i duostojn

pamatowali, kak sú prwní apoštoli wieru

kesCanskú , swatého ducha pomocí , po

swtu wzplodili, a najposle pro Jesu Krista

2 swií krew prolili. Mezi nimižto byl sta-

rosta swatý Petr. Kak jest to byl snažný, a

co skrzei buoh swtu dobrého ukázal , o

tom s tuto píše na krátce.

Swatý Petr pro swú snažnií wieru, jižto

2 5 jml k Jesu Kristowi, ze wšech jiných
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apostolów proradi Jesu Krislowa wdeli na lo pielišn nasláše, Mulodinnn jako

liliíie, a jak/- i)ra>ví swalý Aiiijuslin, by iiá a -werná žena , tu milosl mr/.o no-

b>i jeho Will, byl by wslaua jej zabil ; siici, liledá.šc, kadyby se lomu obrinula,

prolož jeho Ježíš ped ním jmenowali i a laké, aby muže s bralrem neswadila.

nechtl. Znamenit ho Ježíš w tajných 5 Tomu se tak sihi bnínieci, uiuysli sob,

swých wcech wolil : kdyžto jeho na hoie kak by se odlad Nvz.dálila, \Vsla>vši je-

Tábor niieli chtl; druhé, ježto jednu duoho jilra, muži sen zamyslivši po>v-

umrlii wzkriesil; trelie na modlitbách w za- dlu, a rkúc : Ukázal mi s we sn muž

hrad ped swým umuením. Tot ten pocestný, a takto mi mluw , abych po-

apostol swatý Petr, jenžto-t kJežíšowi po i o jmiici s sobií s>vá dwa syny Fauslina a

niori stupaje šel
;
jehožto také riícha stien Fausla , i brala s s nima pec , a zase

nemocné uzdrawowal
;
jemu také Kristus s newracowala

,
jcližby mi opt bylo

pastýrstwo nad kresfany poruil ; na je- zjeweno. Pakli bych toho nechtla ucí-

dnom také kázaní tri tisíce lida na wieru nili, abych to jist wdla , jež i se

obrátil; nkdy také Ilerodeseni jat, andlem 1 5 wšemi dtmi umru. To jejie muž u-

zprošcen. Tot ten prescaslný apoštol, slyšaw, tomu uwriw , welmi s užasl;

jemužto sií bohem poruení klici od krá- a k tomu jiej powoliw, se dwma syno-

le\vsl>vie nebeského. Kaký jest byl jeho ma a s pocestnú eledí za more ji poslal,

pokrm, o tom sám w jednch knihách tak rozkázaw, aby u mst, jemužto jm
píše, a ka: Jediný chléb s olíwowým 20 Alhenis

, prebyla , a syny ucítí kázala.

owocem ran pokrm bieše, masa s wae- Faustinianus pro útchu bieše najmlazšieho

ním, ani maso žádné w uobyceji mi nebie- syna Klimenta doma sob ostawil, jenžto

se, riícho mé bylo jediná sukn a plášc
;

pt let w stáí bieše. A když ta cná žena

wiece mi teba nebylo. A také s to o s synoma swýma pes moe plowieše,

nm cle, že když s jest rozpomanul na 25 jedné noci wicher s wzlrže , až koráb

milý piebytek s Ježíšem w lowstwí s o skálu rozraziw i potopí. iMalku k je-

po swtu chodiec , inhed wzplakáše; a dnej skále wlny žiwu pinesu. Tu na skále

protož wzdy pásniku nosieše, ež jí slzy sedicci poe mysliti, byloliby s hoem

utieráše. Tch asów, kdyžto swatý Petr utopili , swá milá syna ztraliwši. Druhá

za moem okolo Jerusalem kázáše, bieše 30 mysl jiej dieše : pocakaj, zda je asa mrtwy

jeden w Hím rodu znamenitého, jemužto nalezneš. A když jich ani žiwých, ani mrt-

jm bylo Faustinianus , a jeho hospodyni wých nenalezla, žalostiwým srdcem Avzpla-

Matodiana. Ta mjiesta dwa syny doro- ka; a lak plaíc, w žalosti sebe nerijic,

stlá, jednomu Fauslinus, druhému Faustus swoji ruce swými zuby hlodáše. Ten kik

jm bieše. Matodiana matka jich welmi 35 žalostiwý ženy té wlasti uslyšawšc, k niej

krásná žena bieše. Dewe jejie, nepraw pijidú, tiežíc, coby jiej bylo, a ji tšiec.

ji miluje, zlým skutkem jie lákáše. A když Mezi tojí jedna k niej žena pistúpiwši, i
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poe jiej rozpráweti a kúc: Nepla, milá posmiewaje se kázaní swatého Barnabáše,

paní! neb sem já také mla šlechetného jemu toto otázaníe uiní a ka: Kak je

hospodáe, a ten mi jest u moi utonul ; to, že malá žiželka, komár, šest noh má

a já žalostiwši, i mnoho plakawši, slíbila a kídle; a slon, jsa welmi weliký, jen

sem wiec za muž nechoditi. A ty ráíšli 5 tyi nohy má, ale kídlu nemá ? K tomu

u mém domku pebýwati, jáC tob ráda swatý Barnabáš odpowd a ka : A ne-

peji. Tu se jakž takž Matodiana utšila, múdrý! k twému otázaní snadn odpowd,

a ta žena w swuoj duom ji pijemši, pra- a mne tiežeš proto, aby s nauil. Tie-

cn swýma rukama dlajíc
,
poteby ty žete mne o stwoení božiem, a boha stwo-

jiej dáwáše. Po malých dnech tej chudj
^ q itele neznajíce ! Spráwn w stwoeních

hospodyni dna ruce zlámala ; takž ob blúdíte, kdež stwoitele boha neznáte. To

pracn ostasta. Swatého Klimenta mát slowo Klimentowi na srdci tanulo ; i poe

dlati nemožéše, jež sob w žalosti ruce swatého Barnabáše prositi, aby ho prawej

zhryzla bieše ; ale wstawši i poe žebra- wiee nauil. A tu wieru píjem
,
pes

ti , a SAvú hospodyní krmiti. A když s 1 5 moe pephíl, k swatému s Petru piwí-

tomu plný rok skonal, tehda Faustinian, nul. Tu ho swatý Petr píjem u wiee

jejie hospodá, z íma posly za moe po- potwrdil , a o wností duše jej nauil,

slal, aby s wztázali, kakby s tam jeho Tch asów jeden arodjník bieše w Je-

hospodyní i s dtmi dalo. Ti tam šedše, rusalemi, jemužto jm Simon bieše. Un-
Aviec s newrátichu. Druhé posly poslal. 20 hožto bsta wlasie dwa uenníky jeho,

Ti s wrátiwše do íma, jež sii žádného jednomu Aquila , a druhému Niceta jm
lam nenalezli, ani panie ani dtí, jemu bieše. Ta widiíce, ež jich mistr Šimon

powdli. Faustinian to uslyšaw , swého nenie prawé wiery, ale s dábly s obchá-

syna Klimenta doma snažn poruiw, sám zie, od nho odstiípista a swatému Petru s
na korábi pes moe pliíl, hledat swé pa- 25 pikázasta. Tehda swatý Petr swého host,

nie a swých dtí. I byl tam dwadcieti let, swatého Klimenta
,
poe s tázati, které-

a nikdež jich nenalezl. Jich syn Kliment boby z íma rodu byl? Tehda swatý Kli-

w lUm bydléše , a již s otce a matee ment wešken piebh, což s jeho otci a

i bratie rozpáiw, otda s na uenie, w matei i bratím pihodilo, swatému Petru

nmžlo w skuoe slowútn prospl; a naj- 3 powd a ka: Welmi s nadji, ež sú

wiec s na to snažil, kak by to w um- w moi wšickni ztonuli. W ta doba swatý

ní nalezl, jestli duše wná a nesmrtedlná ; Petr to uslyšaw, na srdci sob sželiw, i

neb w ta doba ješe swatý Kliment pohan i zaplaka , želeje jich žalostiwého rozlú-

bieše. W ty asy swatý Barnabáš apoštol enie. Po nkolice asiech swatý Petr

do Uíma pišed, i poe wieru Jesu Kri- 3 5 pojem swé uenníky, i bral s do toho

slowu kázati. Tu s jemu misti pohanší oslrowa , w nmžto matka swatého Kli-

poechu posmíewali ; mezi nimižto Kliment, menta bydléše. A tu bcliu jedni slúpi
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welicí slklenní. jimžto swatý Petr s swými za ruku, powede jii k lodi, lii jeílo swa-

iiimiiky stoje se dÍNvioše. W la doba po- lý Kliniiil takiišc s>vatlu) Pclra. Tehda

jide iui žena pocestná žehrici. Jiej/, swa- swalý Klimeiit iizrew swatelio Petra , aii

lý Petr poíe porokowati, a ka : Nesluša- /enu za ruku wede, poee se smieli. A

loby tobé žebrati, ale s>výuia rukama d- T) když se k swalenui Klimeutu ta y.ciin pii-

lati. K lomu ta žena odpowd : Pane bliAi , nenióže se sdržeti, ale iiilicd se

milý! ruee jmám, ale tak ohryzenej, jež swatelio Klinienla obma rukama elnváti,

jima nics nemohu dlati. A kakby mi se elujíc a radoscmi plaící. W tu dobu

bylo dobe stalo, bych se byla utopila, a swalý Klimeul newda , od sebe ji jako

nad sobií teto žalosti newidla. K niejž i o zabylií honiešo , a na swateho Petra se

swatý Petr wece: I co to, cná ženo, niiu- bnwáše. K nmuž swatý Petr wecc: O

wíš ? i zdali toho newíeš, jež tch duše, Klimeutc, synu milý, co iníš ? pro swú

kteíž sob sami žiwot otjímají, tžkií nuilku od sebe honíš? To swalý Kliment

muku trpie ? K tomu ta žena odpowd: uslyšaw, jiej w twá- wezrew, inhed jí po-

E, bych toho jista byla, jež duše po tomto 1j znal, s welikým se jie pláíem chwálil.

žiwot jsií žiwy , ráda bych sob sama W ta doba swatý Petr jejie hospodyku,

žiwot otjala, abych jen mé milé dielky jiežto bieše dna ruce zlámala, piiwésli

tam uzi-ela ! A když swatý Petr poce na kázal, a inhed ji uzdrawil. Tehda swaté-

niej zjadowati, kak by se jiej pihodilo, ho Klimeuta mát poce tázati, kam by s
ana jemu wše rozprawi. Swatý Petr k niej 20 otec dl? Jiež swatý Kliment odpoAvd:

wece: Jest jeden clowk u nás mladý. Tebe sed hledat, MÍec s newrátil. To

jemužto Kliment djí, jenž wšecko tak, ona uslyšewši , tžce wzdechší , a wšak

jako ty, prawí: kak jest matka se dw- s tíeni mén miítieše, že bieše syna na-

ma synoma za nioie plowiíc utonula, a lezla, jemužto s obradowala. W ten as

otec také za ní phnv , wicc s newrátil. 2 3 Aquila a Niceta tu nebsla ; ale po ma-

To ta paní uslyšewši, jako z smysla wy- lej hodin pišedše, uziesta ženu s swatým

slúpiwši, w díwnej otrape na zemi padla. Petrem stojiece, pocesta tázati, kakáby

Po dlííhej hodin k sob s nawrátiwši, to žena byla ? Jimaž swatý Kliment odpo-

srdecným kwíleníem zaplakawší, propow- wd , i*. rka : Matka má jest
,

jižlo mi

d a kiíc : Jáf jsem ta toho mládecka 30 buoh nawrátil skrze méiio mistra, swa-

mál! To ekši, na zemi páde, žalostiw tého Petra. Jimažto swatý Petr wšecko

placíci a prosieci, aby jiej swatý Petr poce rozpráwti , kak s swatý Kliment

jejie syna spieše ukázal. Tehda jiej swatý s mateí seznal. To tato dwa uslyšewše,

Petr pikázal a rka: Když jeho uzíš, po- zamútiwše se u welikém obdiwu, taklo

nechaj málo; uciíi s, jakžto by ho ne- 35 mluwsta: O milý hospodine! prawéli sú

znala, až od ostrowa s lodí wyndemy. A toto wcí, cíli sen jest? K nimžto swalý Petr

když jemu slíbí ona , ujem ji swatý Petr |)owd : Nezabývvámyli s my, tylo wci
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prawé jsií. Tehda Nicet a Aquila, prote- od které moci w^ššie pedjednáme eho

wse rukií svvé twári, powdsta a kúc: na swt; ale wše, což se dje, to ná-

Já sem Faustin a toto Faustus! ai swa hod pichodí a od hwzdné swrchnie

bratenc, ježto naše matka mní, bychw moci, jakžto sem já sám w sob pokusil,

u moi utonula! A to ekše, oba s swé 5 jenžto sem nade wše uený w tom umní

matky cliwátista, a plaíc radoscmi ji u wšbách. Protož razí, neblute: le

wzclowasta. K nimažto matka powd, s wy modlte, le nic •, což waše piro-

jich ješe nepoznawši : Co liem mieníta ? zenie swrchnieho osiízenie nese , to s
Miesto nížto swatý Petr odpowd: Twá wám stane i pihodí. Tehda swatý Kli-

syny sta, ježtos mnla, bysta byla uto- lo ment na wezew, poe s domniewati,

nula. To matka uslyšewši , welikými ra- jakžtoby toho lowka nkda wídal. W
doscmi omdlewši , na zemi padla ; a tu tu dobu swatý Petr ponuce swatému Kli-

s synoma plaíc , dliiho niewši
,
poe jí mentu s bratencoma, aby s s tiem lo-

tázati: Kak wáma buoh pomohl, že sta wkem pohádali, a jemu, jež jest božie ped-

neutonula? K tomu matce odpowdsta: 1 5 jednánie w tohoto swta wcech, totiž

Když s koráb o skálu roztroskota, jedné mocné božie zpósobenie nad wešken bh

s dsky weliké polapichwa ; tu nají jedni pirozenie , miídrým dolíením ukázali. A

piewozníci moscí nalezu , w swú lodi když s s ním tak pohadowachu , a jej

nás wsadiwše, jména nám jiná wzdwše, pro jeho starosti poest otcem wzýwachu,

jednej nej wdow nás prodali, jiežto Ju- 20 tehda Aquila powd a ka: Co je toho

stina jm bieše. Ta o nás jako o swých potebie
,

jež ho otcem nazýwámy ? a

syniech péi mla, k uení nás piprawila, jmajíc zapowdieno, abychom ižádného na

a nág n mnoho asów chowala. Tu w zemi otcem newzýwali, jedno boha na

umni prospwše, jednomu arodjníku w nebesiech. A to ek Aquila, ozw s na

Jerusalemi s pikázachom; a když ho 2 5 starého muže, i powd a ka: Nemj

falešnélio seznachom, pry od nho jidom za zlé, ote ! jež sem mého bratra tre-

a k našemu milému mistru, swatému Pe- sktal, ež t otcem wzýwa; tak mámy

tru, se pikázachom, skrze nauenie Za- pikázáno, bychom tiem jménem nikoho,

cheowo, jehožto smy i dnes uenníci. Na mimo boha, na zemi newzýwali. A když

zajtie s tmi tmi bratenci, s Klimentem, 3 to Aquila propowd, zasmiechu s wši-

s Aquilií a s Nicetem, sw^atý Petr modlit ckni i s swatým Petrem, okolo stojiece. A

s bohu ottad nedaleko otjide. Nahodí s když otáza Aquila
,
proby s smieli ?

jim jeden muž starý, chudé postawy, i powd k nmu swatý Kliment a ka:

promluwi k nim a ka : Líto mi wás, hra- Neb to iníš, z nchožto jiné treskceš, wzý-

tie milá! neb pod dobrým úmyslem wel- 3 5 waje tohoto starce otcem. Tehda on po-

mi wás hýiec wizi. Ani jest buoh, ani e pieti a ka: Newd, nazwalU sem

jest emu na swt s modliti, ani jest jeho otcem. W tu dobu promluwi ten
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kmet starý a ka : Uweril bycli, ež by men i omdlw pmlo. Tehda synowé s iiroi-

bylo prdjediuinie a >VííCli wcí bo/.ie ným pláííMii k iicmu padso, jeho >v/,ro-

predpósobenie; ale mé swdomie nedá mi lovacliu , a bojiece s , by z ló mdloby

tomu >vériti. Znal sem mé i mé 7,eny ná- neumel. Tu dlúlio ležawse, a jako z uo-

hodnie prirozenie, a sznamenal sem béhy -, trapy wslawšc, poeeebu otci ro/.práwéli

planelOMé. |)o nem/Jo sem dobe pohodl, wšeckno poád, jak/.to se jim pihodilo.

ež se jiej mlo lak j)íihodili , jakž,to se A když to jich matei powédéchu, s hoz-

jiej i pihodilo. Jala se swého sliihy mi- ným placem pobéže kriciec a rkúc: Kdo

loNvali, a lak se nebe/.peeenstwic a hanby muoj milý pán ? kde jest mnoj milý ho-

bojieci, sen sobe falešný zamyslivši, s nim lo spodáí? Tehda on jie zaslyšaw, proti jiej

s pes moe wzdwihla, a tu i utonula. s pláem pobAe; tu s mile plaíc j)i-

Tak mi jest také muoj bralr powdl, tulisla, a ly asy i s dtmi s swatým Pe-

jež jeho byla poala také milowati ; a trém ostasla. Toto wšeckno svvatý Kliment

když uzela, an na ni nelhá , k swému w swých knihách sám o sob písal.

slúz swé milowánie obrátila. Z toho jiej 1 5 W ty asy swatý Petr do msta do

za zlé neslušie mieti, neb s jiej tak mlo Jerusalem s swými uceuuíky jide, a tu

pihoditi. A to ek, i jal s wšeho voz- nalez Simona arodjníka, an dáblowú

práw li , kak jest s synoma a s celedii mocí rozliné zázraky ukazuje a lid >v

pres moe zapliila , a tu utonula ; a kak rozliný blud uwodí , wzýwaje se prwú

je on hledaje jich, zase s domów newrá- 20 sprawedlností, jako buoh; a kložby wci

til. A když to synowé uslyšechu, poznaw- uwil, slibowal, ež by jej wzdywcna

se, ež jest jich otec, radostiw chtchu uinil, a ka: Což mi libo, to wše mohu

s jeho chwátiti
;
ponuce jim swatý Petr, uiniti. Nkda m má mát posláše žat

aby toho neuinili
,

jeliž on káže. Tehda na pole ^ tu sem srpu kázal, aby sám bez

k tomu starci, k jich otci, swatý Petr 23 mé práce žal. A tak s slanieše, ež srp

propowd a ka : Ukážilit twú hospodyni wiece žal , než jiní. A toho mnoho o

s twými se tmi syny, chcešli uwiti, sob polwrzowáše, a ka : Já jsem slowo,

ež náhodní osázení piebzi, jakž ty w- já okrasa
, já utšitel, já wšemohúcí ! W

íš, nic nejsií, ale božie pedjednánie? ty asy inieše mdné hady, ani s jako

K tomu staec odpowd: Jakéž jest ne- 30 žiwi hýbí ^ skipy mdné i kamenné uin,

lze tob toho naplnili mn, cožs mi nynie kázáše s jim smieli. Wida ten Simon

slíbil , takéže nelze , by s co dalo bez arodjník swatého Petra sob protiwna,

náhodnieho osiízenie. W tu dobu swatý daw sob s ním rok hádání, cht toho do-

Petr k starci wece: Aj tof syn twuoj líiti, jež jest prawým bohem, na len den

Kliment, a tof dwa syny twá blížence, 3 5 s s swatým Petrem snidesta. Tu wstúpiw

Faustus a Faustin ! W tu hodinu muž swatý Petr mezi n, wšem, ježto tu bchu,

starý, otec jich , u weliké radosti ohro- wece : Pokoj wám bu, bratie milá !
ježto
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prawdu milujete. Jemužto Šimon arodj- íma pijde. Tomu srozumAV swatý Petr,

nikwece: My t^yého pokoje nepotrebujem. ež slírze swé krwe prolitie pro wieru již

K tomu swatý Petr odpowdé : Ty se bojíš se má jeho wk konati, wstiípiw mezi swé

slyšeti o pokoji : od zhešenie boji býwají

;

iienníky i mezi wše kesany, jižto w ím
protož kdež zhešenie nenie, tu pokoj jest. 5 bchu , ujem swatého Klimenta za ruku,

Odpowd Šimon arodjník : Nic o to se uinil jej biskupem, a miesto sebe na Kím-

mnú nemluw ! já tob ukáži bozlwie mého ském stolci posadil. Na zajtie swatý Pawel,

moc, a inhed mi s musíš modliti, neb já jakžto bylo bohem eeno, do íma pijide,

sem prwá prawedlnost: já mohu létati u s swatým Petrem wieru kesfanskú kázal,

powtí, nowo wzrostlé diewie brzo uiní, i o \v ty asy ciesa Nero Šimona arodjníka

z kamene mohu chléb obrátiti , w uohni milowáše tak welmi, jakžto stráži swého

bez líraza trwati, a to ws, což chci, mohu žiwota, i wšeho msta obecnelio dobrého,

uiniti. Tehda swatý Petr proti nmu poe Jeden as, jakž píše swatý otec Lew pa-

rozumným inem s hádati, a tak jemu e pež, stáše Šimon arodjník ped ciesaem,

miíde zawazowati, jakž mu nikak Šimon 15 kúzlem s obchod a rozlin spromnije,

neum odpowiedati. To wida Šimon áro- we as w twá starosti, we as u mla-

djník, jež nemóž proti swatému Petru w dosti ukazuje. To wida ciesa, za syna

niwem swítziti, wšecky knihy swé áro- božieho jej mjieše. Tehda Simon aro-

djné u moe uwrhl, boje s, by nebylo djník k ciesaowi propowd a ka: Aby

proneseno, ež s áry obcháziewáše. To 20 ^éjél, ciesai,jež sem prawý syn boží,

uiniw, s tiem úmyslem do íma pes moe kaž mi hlawu stieti, uzíš, a já tetí den

peplúl, aby ho w ím za buoh mli. To z mrtwých wstanu. Káza jemu ciesa inhed

swatý Petr wzwdw , s swými uenníky hlawu stieti. Tehda kat mn, by jemu hla-

za ním do íma jide ; a to bylo za asu wu stal, i stal hlawu beranowi. Wzdwih

Klaudii ciesae. I byl tu swatý Petr pt- 25 Šimon tajn statého berana hlawu, i scho-

mezidcietma let, biskupy in, wieru plod, wal, a tu s krew beranowa ssedla. Tetí

nemocné uzdrawuje, a na swém kázaní den Šimon arodjník ciesaowi s ukázaw,

nade wše istotu chwále. tyi také ženimy wece: Kaž mií krew, ježto jest prolita,

Agrippy, úedníka ciesaowa, na wieru obra- setrieti. Widíš, a já, jakžf sem slíbil, umew,

lil, z nehožto s Agrippa welmi na swa- 30 tetí den sem z mrtwých wstal. To ciesa

tého Petra hnwáše. Po tch asiech , za uzew, w elmi s podiwil, a Šimona za syna

ciesae Nera, jenžto byl po ciesai Klaudii, božieho jml. Potom sú ho ímné w tacej

zjewil s hospodin swatému Petru a ka: cti mli, jež jemu na est obraz uinili,

Pete ! Šimon arodjník a Nero ciesa zle tak nad ním napsawše : Obraz Simonowi,

o tob mysle; ale neboj s, nebo sem 35 bohu swatému. A když tak weliké zázraky

já s tobú, a dám dobrého pomocníka, bludné Šimon w ím ukazowáše, wstaw

sluhu mého Pawla, jenžt k tob zajtra do swatý Petr s swatým PaM lem
,
ped cie-
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sai-e jidesla a rkiíce : Ciosaii, \scz to : to iitiiiU, ne slowy, ale sluilKy. Biosc Šimon

C0/.1 Šimon lilii, líáblowii moci jest; a pioli mne slibil swc aiidcly poslali- i

práw lak, jakžlo -vv Jesii Krislu jest dwo- poslal na me psy, aby uká/,al, ei ne s>valé

jie podslaf, tociž božstwie a elowéístwie, andly, ale psic andly jmá. Telida Šimon

takéž w lomlo earodjníkn jest dwojie pod- 5 wece: Slyšla mne, Pelie a Pawle! iiemo-

slaf, MoMeie a dáblowa. Tehda Simon liiili nynie slowy nic prospli, priwedu lo

^ero^vi >vece, jakžlo piše swatý otec Lew jese, ež Avás budu mocn súdili; nynie

papež : Dokad chceš trpti nepiietele ifie'bo ? wáma odpiíšci. A to rek, i poce se swe-

Wet easf, já káži swým andlóm, af mne liceti, pyšnú re mluwe, a rka: l^loliu

nad nímpomslie! K tomu swatý Petr olpo- lo mrlwé kriesili. W ty asy jeden mládec

Avd: Twýchf se já andlów neb oj i ; ale u mst umel. Pozwawši obec swalho

onif mne se bojie. Tehda ciesa Avece: Petra a swatho Pawla, a Simona caro-

Nebojíš se, Pete, Šimona, an swe' božstwie djníka, to jim otwrdichu kiícc: Kterýž-

skulky ukazuje ? Tomu swatý Petr odpo- by z nich mrtwého nekiesil , aby byl

wd: Jestli boztwie w nm, nechat po- 15 na bezžiwotie dán. Tehda Šimon pistú-

hodne, co já nynie mysliu, nebo co cini; piw, poce nad umrlým carowali, tak dlíího,

a ját prw, ciesai, powd tob swé jež poce nirtwý lilawú hýbali, W tu dobu

myšlenie lehký, aby Simon nesml jiného wšickni kamenie polajjiwše, chlchu swa-

smenlili, než což já mysli. Pristiipiw k tého Petra kamenowati; na než swatý Petr

ciesaowi swatý Petr pošepla: Kaž mi 20 pokikl a ka: Pomlte, ponechajte ma-

jecný bochnec pinesiíc tajn dáti. Když léko! jestli tento umrlec žiw, nechaE

bochnee pinesu, požehnaw jej swatý Petr, wstane, chodí a mluwí^ jinak newte,

schowaw, i wece: Nuž, Šimone, ježto se obludaE jest, lilawa se mrlwá hýbe. A
bohem iníš, pohodni, co myšleno, co jakž odtad Šimona odwedií, tak s poe

eeno, co uinno? K tomu Šimon od- 2 5 hlawa umrlcowa nehýbali. Tehda swatý

powd: Powz ty prwé, Pete, co já Petr podál sloje, pomodliw s bohu, i

mysli. Swatý Petr wece : To we as ukáži, zawola a ka: Jinochu! wc jm Jesu Krí-

jež wd, co myslíš, když uiní proti tomu, sta, jenžto pro wše hiešné na kíží umel,

co myslíš. Tu s rozhnwaw Šimon, za- kazujíE: wstainhed! A inhed mrtwýwstaw

wolaw, w^ece: BuJte tuto inhed psi we- 30 i pojide. To lidé uzwše, chlchu Simona

licí! snztež jeho! A inhed s ukázachu kamenowatí; swatý Petr jim zapowd, a

psi welicí, a okolo swatého Petra weliký ka: Nechajte! dostiC má muky i hanby,

pohrom uinichu. Tehda swatý Petr chléb w tom, jež s zná w swém lalešném e-

wynm,jenž bieše požehnal, jim poskyte, mesle pemožen. Mistr náš, Jesu Krist, w
a psi uteklí inhed. W tu dobu swatý Petr 35 tom nás uil, abychom za zlé dobe od-

k ciesaowi wece: Aj, tof sem ukázal, pláceU. W tu dobu jima Šimon wece:

coj proti mn Šimon myslil, a to sem Wzta to, Pete a Pawle! nepijdeC lo
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wáma, jakž to žádáta, bysta byla skrze To swatý Pawel uzew, swatému Petru

umiicenie muedlníkowú korunu koruno- wece : Mn se jen slusie modliti ^ ale ty

wána! Tehda ona odpowedesta : Sta se máš mocn pikázati. W tu dobu ciesa

náma, což žádáwa; ale tob nikda dobe wece: Toto jest Šimon lowk prawý;

nebu, neb což mluwíš , to wše mentíš. 5 ale wy oba falešníky sta, swuodce s prawé

Odtad Simon wstaw, i jide k jednomu cesty sta! Tehda swatý Petr promluwi k

uenníku, jemužto Marcellus jme bieše, i swatému Pawlu a ka : Pawle ! wzwed hla-

piwáza welikého psa ped jeho domem wu, wiz co s toto dje. A když swatý

ku podwoji a ka : Uzíš Marcelle, bude- Pawel hlawu wzwede, uze, ano s Šimon

li smieti Petr pro tohoto psa k tob w i o wznášeje lée u powtí. To wida swatý

duom wníti. Po malej chwíli pijide swatý Pawel, swatému Petru wece : asf jest, to

Petr, požehnáním swatého kíže toho psa cožs poal, dokonaj
;

již to dobe widíš,

odwáza. Ten s pes wšem jiným poe ež jest nají již pozwal k sob hospodin.

radowati; ale Šimonera kiízedlníkem poe W tu hodinu swatý Petr poe zaklínati

trhati, a jej pod s podwrh, chtieše za- 15 a ka: Zaklínají wás, pekelní duchowé,

dáwiti. Píbh Petr, na psa kie; tehda ježto jeho u powtí nosíte, a kazuji wám
pes Šimona nikde neuhryze, ale riícho na mocí našeho milého Jesu Krista, aby ste

nm až do nahoty zplasa. W tu dobu ho déle u powtí nedrželi, ale upadnuti

lidie to widwše, a zwláše dti, i se psem pepustili ! W tu hodinu Šimon na zemi

po Šimonowi kiiec pobhlí, až jeho jako 20 buše, a tu s rozraziw inhed zdeše. To

Avlka z msta wyhnachu. Pro nežto za- uslyšaw Nero ciesa, ež ztratil tak wzác-

hanbenie celý rok nikdež s Šimon u mst ného lowka, welmi ho želéše, a k apo-

nepokáza. A když ty diwy Marcellus uze, stolóm takto promluwil : Wy ste m welmi

swatému Petru s pikáza. Po roce s zamútili, a já wás také utratiti mysli. To

opt Simon do íma wrátil, a opt u we- 25 ek i káza inhed oba apoštoly jieti, i dal

likú piez ciesaowu wstúpil. Jeden as, je u moc jednomu rytiei, jemužto Paulín

jakž to prawí swatý otec Lew papež, dechu; a Paulín je poruil Mamertínowi,

swolaw Šimon lid ímský, i poe jim za- pod stráží dwú rytiei, Procesie a Marti-

lowati a ka : Tmito lidmi z Galilee jsem niana. Ta dwa rytiee swatý Petr na wieru

welmi zamiícen, protož juž nechci w ím 3 o obrátil, pro nežto otewewše žalá, oba

déle bydliti; a jakž sem byl obránce i apoštoly wypustista. Potom Paulín po n-
stráže tohoto msta, již toho déle nechci kterých asiech po smrti swatých apo-

initi, ale chci od wás pry již na nebesa stolów poznaw, ež tato dwa rytiee, Pro-

wstúpiti; neb mi juž neslušie déle na zemi cesius a Martinian jsta kestani, kázal je

bydliti. Tehda wšem lidem rokowaw den, 3 5 oba stieti. Ta rytiee prossta swatého

na jednu wysokú wži wznide, a odtad s Petra, aby z msta postúpil. Tomu s
wywrh, w laurowém wnci létati poe. eí dlíího brániw, jima powoli. A když
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pojid k bnhie. tu ježto idiis slowe u se, nebo máte >velikého oriulowníka zase

SNvaté knile>vny, u stupej ú uzre, auo Jesu ped hospociinem

!

Krist proti nmu jde. Tu mu swatý Petr

wece: Hospodine, kam jdeš? Hospodin

odpowd: Jdu do Kima opét na ukižo- 5 ^ r^iwot swalého Klimenta papeže a
wánie. To swatý Petr o swem umuení

zpowedníka.
srozuméw, do msta se zase wráti, a

prawé to swým ueenníkóm, co se jemu Swatý Kliment byl z íma rodu zna-

zjewilo. Tu slííhy ciesarowi priskoeiwše, meniteho. Jeho otci jme bylo Faustinianus;

swatého Petra polapichu , a starost
,
je- i o a matei Matidiana ekli. Za tch casuow,

mužto Agrippa dechu , u moc dachu. K když apostoli po swtu chodiec kázachu,

nmuž Agrippa takto wece : Tyli jsi ten, tehda swatý Barnabáš do íma pišed, swa-

ježto s tiem zwelicieš, jež ženy od jich tého Klimenta, an u pohanskej wiee roz-

mužów rozwodíš ? Tehda swat;v' Petr poce licnie bludy nalez, dotad jemu o Jesu Kri-

jeho z toho tresktati a ka: Pro mi w 13 stowi kázal, až jeho na swatú wieru i

lom winu dáwáš ? jáE s nezweliceji w obrátil. Pronežto swatý Kliment, odlad z

jiném, než w kíži me'ho mile'ho Jesu Kri- íma wstaw, pes moe pepliíl, a tu se

sta. W ten ías swatého Petra, jež bieše swatého Petra doptaw, jemu s pikázal, a

cizozemec, na kíži umieti otsúdichu. K jím w swatej wiee potwrzen. Potom po

jeho k welicej prosb hlawii dolów na kíži 20 nkterých casiech, když s swatý Petr pes

jej powsichu ; neb tak bieše ekl : Nejsem moe na si stranu s swatým Klimentem do

duoslojen tímž inem na kíži pnieti, jako íma pibral, swú smrt již blíž jsúcie pe-
muoj spasitel Kristus. Tehdy tak na kíži wdw, swatého Klimenta po sob staro-

dolów hlawií wise, poe kesfanstwo u stu nad kesfanstwem ostawil; a když swa-

wiee potwrzowati. Tu stáše mnozstwie 25 tý Petr pro Jesu Krista krew proliw, s to-

kesfanów, žalostiw plaíc. W tu hodinu hoto swta skonal , tehda tepruw swatý

wezrwše uzchu andly w krásných koro- Kliment znowa papežem wolen a na ím-
nách, a swatého Petra widchu, an knihy ský stolec dóstojn posazen. W nmž pa-

bere od Jesu Krista , a což s lidmi mlu- pežstwí tak swatý žiwot wedl, i tak swými

wieše, to na tch knihách tieše. To swatý 30 swatými mra^^-y swuoj staw ohrazowal,

Petr wida, ež hospodin ukázal swú swatú ež wšem lidem, kesfanóm, židóm i po-

chwálu pede wšemi kesany na jeho skon- hanóm mil bieše. A to u wlasiem oby-

ení, snažn bohu podckowa, a je wše- eji jml, jež wšech chudých i poteb-

ckny bohu poruiw, duši pustil. W tu ných jména tch wlastí popsána jmietí chtl,

hodinu ukázachu s andlí u welikej sw- 35 jimžto, jakžto mohl, pro hospodina po-

tlosti, jichžto nikda nikte nebieše tak wí- máhal; a kteréž pohanské chudé lidi po-

dal ; ti takto k lidem promluwichu : Radujte kestieše, ty tak swými almužnami ohmy-
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sléše, jakž jim žebrali Ieba nebylo. A když modlil, tak inhed Siziniiis uslyšaw i prozel,

jednu dobii synowkyni Domitiana ciesae A když swatého Klimenta, an podlé jeho

w swatej wiee pohvrdiw, w diichow- panie stoji uzel, inhed hoem smysla po-

ném ji staw poswtil, a jednoho >ylasl-' zbyl, domniewaje se, by ho byl nkterým

nieho pietele ciesaowa, jemužto Sizinius 5 cárem swatý Kliment oslepil i ohlušil. Pro

ekli, hospodyni, jiejžto jme Theodora bylo, nžto inhed pokice na swé sliíliy, a ka:

na wieru bieše obrátiw, jie w swatej istot Jmte Klimenta ! a zda toho neznamenáte,

potwrdil: to sob tžce Sizinius na mysl an, aby k mej paní po wóli wcházal, m
wzem, po swej hospodyni do kostela tajn swými áry oslepil ? proto inhed swiežíc

>yšel, cht wzwdti, proby ona tak asto i o jeho wlate. Tehda oni mniece, by swa-

do kostela wcházala. To swatý Kliment u- tého Klimenta s jeho žáky swázawše wlá-

znamenaw, buohu s pomodlily a jakž wši- ili, jedny sliípy a kamenie nawázawše wlá-

ckni kreslené wecechu Amen, tak inhed iechu. W tu dobu swatý Kliment Sizinio-

Sizinius ohledli i oslnul. Pronžto inhed, wi wece: Jež kamenné obrazy buoliy wzý-

wida s tak slepá i hluchá , k swým pa- 1 5 wáš, pepušeno jest na t, aby miesto mne

nosem wece: Náhle wywedte m wen! kamenie wláil. Potom swatý Kliment z jeho

Jehožto panoše ujemše, poechu s ním po ruku wyšed, Theodore pikázal, aby hospo-

kostele blúditi, kakž koli po swtlém dni, dina za swého hospodáe prosila, dokadby

dwí nalézti nemohiíce. Tehda Theodora, jeho nenawšiewil. A když s Theodora za

je blúdiec nalezši, bojieci s, aby ji uziec 20 swého hospodáe modléše,zjewils jí swatý

nepoznali, jich s pokryla ^ a wšak porna- Petr apoštol, a takto ka: Skrze t twój

lej hodin k nim pistúpiwši, jich otáza, a hospodá bude spasen ; a tu s naplní slo-

kiíc : Co tuto iníte ? Jiežto panoše od- wo, ježto je muoj bratr, swatý Pawel apo-

powdchu: Náš pán, ež chce widti a stol, wswých epištolách proekl: Bude spa-

slyšeti to, ježto jemu neslušíc, ohlechl i 25 sen muž u wiee bludný skrze ženu wrnú.

oslnul jest. W tu hodinu ona s na mo- A to ek swatý Petr, z jeho oí zwanul

;

dlitwy oddawši, buoha poprosila, aby je- a inhed Sizinius, pozwaw ksob swé panie,

jie hospodá odtad wyšel ^ a po tej mo- jie, aby s za buohu pomodlila, poprosil,

dlitw promluwi k jeho slúhám a kiíc: a po swatého Klimenta aby inhed poslala.

Wslanúc, wedtež swého pána domuow. A 30 Tehda swatý Kliment pišed, jeho swatej

když odtad pry otjidú , tehda Theodora wiee nauiw, potwrdil, a s ním ti sta a

wše, kak s pihodilo, swatému Klimentu trnádcte pohanów pokrstil. To jiní rytiei

powdwši, jeho poprosila, aby k jcjie ho- i panici, i rozliné sluhy ciesaowi usly-

spodáowi k Siziniowi došel. Na tom ji šewše, mnoho jich w Jesu Krista jsú uw-

swalý Kliment uslyšaw, k nmu šel; i na- 3 5 ili. Tehda jedno z ciesaowa dwora knieže

lezl jeho, an hledaje, nic newidí ani slyší. mezi rozliné lidi penieze rozdal , a jich

A jakž s swatý Kliment k buohu za po- proti swatému Klimentu podnesl
;
jiežto mezi
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nimi skrawady jeden ciosaów liiedníkjme- dechu, cž tu wody ncmaji,ale šest mil wla-

nem Jhiiuerliiius, jenž tehdy starostu nad ských na swií plecí wodu piinosie; swalý

Kimoiii hieše. jiA déle trpli nemoha, ped Kliment knim wece : Ucihmy prosbu k na-

še swaleho klimenta priwesli kázal. Jehožto šeniu milému Jesu Kristu, aby tuto swým

když poee tresklali, swalý Kliment wece: 5 sbíhám tekiících wod pramen otewel. A
Rádbyeli lomu. pro nežto m Ireskces, by jakž tií modlilbií posp, tak wezi-ew swalý

lo omyslil. Wšak wieš, ež kak sií koliwk Kliment, uziel, ano beránek stojí, pozdwíh

proli nám mnozí psi šcekajíc nás kiísalí: prawú nohu, jedno miesto ukazuje. Jemužto

wšak nám loho tajili nemohu, bychom wždy urozomw swatý Kliment, ež je to Jesus

s rozomcm lidie nebylí, a oni wzdy, jako i 10 Kristus, šed na to niieslo, k SAvým mlazšini

dríewe, psi ostali. Protož tato skrawada, promluwiaika :A>'e jme otce, syna,swalélio

ježto se jest ot nemúdrých lidí poala, do- ducha, na tomto mieste uderte. Když w to

bre ukazuje, jež nic prawého a jistého w miesto, ježto beránek stál, nikle uhoditi ne-

sobe nejma. To Mamerlinus uslyšaw, Tro- mohl, swatý Kliment, wzem jeden malý prú-

janowi ciesaowi o swatémKlimentowi listy 15 tek, wto miesto, ježto beránek nohií stál,

psal. Ot néhožlo skoro otepsánie pijal : aby lehce udeil ^ a inhed odtad tekúcie wody

anebo jeho modliti modlám spripudil,ane- krásný potok wyšel. Ten diw po wšech

bo na jeden dalek oslrow moský jeho za- okolních wlastcch lidé uslyšawše, se wšech

slal. W tu dobu starosta ciesarów, pozwaw stran k nmu pišli, a wiece než pat set lidí

ksob swatého Klimenta, zaslziw, k nmu 20 jednoho dne swatý kest pijeli; a od toho

wece: Ten twuoj buoh, jehožto tak snažn dne, chrámy a modly pohanské zboiwše, \v

následuješ, tenE ra spomoci! mámf ot cie- jednom roce pt a sedmdesát kosteluow bo-

sae pikázanie, abych t pry zaslal. Aj hu na est uinili. Potom po tech létech,

toC koráb se wší ztrawú piprawený ! wsa- wzwdw to Trojan ciesa, jedno knieže, aby

da, skýmf libo jediž pry. Tu by byl widl 25 je wše zahubil, na n poslal. Atén tam pi-

se wšech stran plá žalostiwý, ano otpuš- jew, když uzel, anoswšickni dobrowoln

cenie žalostiwé ot sebe beriíc ukrutn pláí ! pro Jesu Krista na smrt nasíwají , wšech

A tak na koráb mnoho žáków i jiných lidí jiných nechaw, samého swatého Klimenta

s ním wšedše, pry zapliíli. Tehda do toho swázati kázal; a morskú kotwu kjehoswa-

ostrowa pipluwše, nalezli wiec než dwa 30 tému hrdlu piwázawše, u moe uwrhli, a

tisiece kesfanów na tom ostrow bydléce, kiíc: Již jeho wiec za buoh wzýwati nebudu.

jižtoswateTio Klimenta uzewše, jemu SAveli- A když w^ tch dnech jeho swatí uenníci

kým pláem milé wítánie dali. Jichžto swalý Fébus a Kornelius se množstwím lidu na

Kliment potšil, a ka: Ne pro mé zaslú- moském behu stojiec, a buohu s modléc

ženie kwám m poslal hospodin ; ale wašie 35 prosiechu, aby jim ráil tlo swatého Kli-

swaté koruny a wašie otplaty úastná m menta zjewiti: w tu hodinu moe za ti

uinil spasitel. A když jemu iuhed tu pow- míle s rozslúpilo, tak je wšickni lidé tam
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po suchu wšedše, nalezli jeden chrám mra- wzdwihnúti, ano spí nalezši, jeho ubudila,

morowý buohem diwn zpósobený ; a tu as welikú radosti pitúlejíc jeho , otázala

wšedše nalezli tlo swatého Klimenta \v a kiíc: Muoj penajmilejší synáku! kdes

krásnej skíni, a podlé nho kotwu, s níž tento celý rok byl ? K tomu jejie dátko
uwržen byl, ležiece. A bylo jeho uenní- 5 otpowd : Matko milá ! já nic newd,
kom buohem zjeweno , aby tlem swatým rokli jest byl ; ale jen pes jednu noc pe-
odtad nehýbali. A tak mnoho let ten diw spal. Potom po nkterých létech pro

znamenitý na každé léto buoh skrze swú lidské hiechy len swatý diw pestal, ež

swatú milost tu inieše : ež den jeho swa- s moe nerozstúpalo , ani se daly které

tého skonenie pona až do sedmého dne i o milosti. Neb ped tiem jedni cizozemci, zlé

za ti míle moe s rozstúpieše, a wši- wiery lidé, pijewše, chrám swatého Kli-

ckni piítníci po suchu wendúc, swatému menta oboili, a tu swaté tlo w skíni

s Klimentu pomodléc, welikú útchu w ostawili. Ale ež král nebeský tomu ne-

dusí pijmiechu. To s mezi jinými swa- chtl, aby to swaté tlo dole u moi bez

tými diwy o swatém Klimentu píše: ež i5 lidského poestie lézalo, wlašcím zjewe-

když jednu jedna žena s swým diettem den ním
,
jakž píše jeden swatý otec

,
jménem

sedmý rozstúpenie moského k hrobu swa- Lew, Ostienský biskup, jeden swatý knz to

tého Klimenta pišla, a když jiej zatiem swaté tlo nalezl, a najposléze to swaté

dfátkousnulo,poe moe zase plowa wáti; tlo do íma pinesl, a tu hrbí až do dne-

tehda ta žena u weliciej úžesti s jinými 2 šnieho dne.

lidmi, i diette zapomenuwši, na beh utekla.

Potom tu stojieci, a na diet zpomanuwši,

žalostiwým kikem wolajiec, srden pla- 3. Wyprmcuje se pašije swaté Kateiny,

kaše, a zatiem po behu bhajíce, zdaby jí
dóstojné dwice.

moe asa mrtwé diet na beh wywrhlo, 2 5 Swatá Kateina byla dci jednoho krále,

plaíc hledáše. A když s, dlúho hledawši, jemuž Kostus ekli, a jakžto s píše w jed-

do diette rozpáila, domuow s wrátiwši, nch starých knihách, ež král Kostus jiných

to wšecko léto s truchlostí zwedla ; a potom dtí,jediné swatú Kateinu, nejml ; a když s
po roce, když s moe rozstúpilo, ped wswém králowstwí mocn kraluje sstaraw

jinými lidmi prwnie k hrobu swatého Kli- 30 skonal, swú dceru, swatú Kateinu, miesto

menta s utekla, s tú nadjí, zdaby kaké sebe za šedie samu zemi ostawil. A když

znamenie swého diette nalezla. A tu naj- jednoho asu swatá Kateina s swú matku,

prwé poklekši, swatému s Klimentu po- s swými pannami a s swým rytiestwem

modliwši, brzo, wezewši, uzela, ano je- kratochwíle-dle na low na les jela, jdúc

jie dCátko na témž miest, jakž byla je 35 podlé jedné weliké skály, uz ano w je-

ostawila , leže spí. Tehda ona mnieci, by dnej jeskyni w skále sedí jeden muž starý

mrtwo ležalo, blíže pistúpiwši, chliec je šediwý^k nmužto sama pistúpiwši, poe
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s ním mlínvili, a rkiíc: Kaký jsi clowk? hatstwie , múdrosli a umenie buožielio!

a o tu iiiíš? Jiejžto ten buoží muž od- Pakli, milá králowno, o jeho urození we-

powéde, a ka : Toho nebezpeného swta dti ráíš : jest ti syn wšemohiícieho buoha

bhaje, tuto bydli, a jsem slííha wšcho sweta otce, stwoitele wšeho swta, jehožto kráse

spasitele Jesu Krista. Jižf sem wše pow- 5 slunce i msiec se diwie, o jehožto uro-

dl : a ty mi, panno žádná, rac powdie- zení Isaiáš prorok, diw s, píše a ika

:

li, ktos ty? coli tuto na lese tiníš? kakli s O urození jeho ktoj' ten, by mluwiti uml?

bospodinem ukládáš? w ktermli staw Tu ec swatá Kateina snažn slyšewši,

bydliti myslíš ? buožiemu sliíze wece : Twá re welmi mi

K tomu swatá Kateina odpowd a i o jest na srdci padla
;
pro nižto prosí tebe,

rkúc: Jsem králowna tohoto králowstwie, sluho boží! dopomoz mi toho, af bych

po me'm otci sama jediná ostala , a pijela k tomu w známost wešla, o nmžto mlu-

sem na tento les pro kratochwíli s swými wíš. K tomu jiej boží muž wece: Wezmi

lidmi. Pakli mne tiežeš, kak sbuohem uklá- ote mne tuto dešicku, na niejžto jest

daji : mám doma swé buohy, jimžto podlé i 5 psán obrázek té wšeho swta milostnice,

našeho pohanského pbyceje obt wzdáwaji. aiarie, ježtof jest matka toho nebeského

Pakli chceš wzwdti, w kterém staw by- králowice, jehožtot tuto na ruce obrázky

dlíti mysli, to powd: ež pro tohoto drží, za nhož t sniíbím. Tu dešicku,

králostwie šedie za muž jíti musí ; ale když domuow pijedeš , w swej komnt

lak sem sob umyslila, abych za nikoho 20 na poctiwém miest postawiž, a weeros,

nechodila , než za toho , ktoby byl uro- prwé než lezeš, ped tiem obrázkem ná-

zenjší, buobatjší , krasší, uenjší, než božn poklekniíci, pomodliž s, takto kií-

já. K tomu jiej ten buoží muž powd a ci: O pemilostiwá králowno nebeská, jižE

ka: Co já mohu chudý muž rozomti, sob buoh otec ze wšeho swta wybral

takého choti, jako ty chceš, na tomto swt 2 5 i wywolil , aby byla prosebnice a oru-

nesnadno nalezneš sob ; ale wšakž já downice ped swým milým synem, jehožto

jednoho wd, ježto we wšem nad t pe- tuto obrázky na swej ruce držíš
,

jeho

powýšn pedí. Tys králowna; ale on napomínajíc po wše asy za wše hiešné;

swé heslo na swém riíše psáno nosí: král a když je to tak, jakžto m jest na lese

nade wšeckny krále, a pán nade wšecky 30 onen boží muž nauil: prosí twé milosti já

panujície pány; tys bohatá a uena: ale hiešná, aby ráila swého syna za m pro-

tomto swatý prorok Dawid píše : Slawná šili, aby mne neotluowal w idnie swú

chwála a bohatstwie w domu jeho ; jehožto swatú oí. A když domuow pijewši, to

chwály i jeho múdrosli bohatstwie málo wše, co jiej byl swatý pústenník rozkázal

zazew swatý Pawel apoštol, u pehrom- 35 uinila, tií modlitbu dospwši, jako w otrape

ném podiwení nic jiného proieci nemohl, ped tiem obrázkem usnula. Tehda s jiej

než to slowo: O peweliká wýsosti bo- inhcd zjewi matka božie w krásném riíše

10
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w korun stojieci, pekrásné diet na ru- eiesar nenáwistn proti kesfanóm s po-

kií držieci. Jemužto dietti swatá Kateina zdwili, wšech chudých i bohatých do Ale-

když welikýnii miloscmi wuoblíej we- xandie, aby s pohanským modlám modlili,

zieti chtieše, to diet wezdy ot nic s^YÚ pozwati kázal, a kteížby s modliti ne-

twá otAvracowáwše; a když matka božie, 5 chtli, aby je ínhed zahubili: w tu dobu

k dietti promluwiwši, wece: Milý synu! swatá Kateina, osmnádset let wstájsúcí,

pro na Wii cho Kateinu newezíš ? K to- uslyšewši, ano ped modlami rozlin po-

mu jiej syn odpowd: Matko milá! ješef hani ryie, a rozliný dobytek ije, a n-
Kateina má cho nenie ; ale až s pokrstí, kteí stojiec, na cest modlám zpiewají, po-

toliž má milá cho bude. Tu ec swatá lo slawši swého posla, zjadati kázala, coby

Kateina uslyšewši, z toho widnie radost- s tam dalo ? proliby tu lidie ryeli ? A
n s wybrawši, jedwa switánie doakaAv- když s posel zase wrátiw, jiej wšecko

si, opt s swými lidmi na les jela, a to powdl : tehda swatá Kateina
,
pojemši

wše, jakžto s jest jiej zjewilo, tomu otci s sebii z swe eledi nkoliko jich, swatým

swatému powdwši , tu inhed ot nho 1 3 kížem s požehnawši, tam s dobru myslí

swatý kest pijala a w kesanskej wiee pišedši, uzela, ano mnohé kesany ped

s potwrdila. A odtad domuow pijewši, pohanské modly bezdky wedú. Pronžto

opt takéž, jako i diewe, ped tiem obraz- sob na srdci welmi zateskši , nad tmi

kemweer nábožn kleieci s modléc, opt kesfany s slitowawši, jasn bez strachu

usnula : a inhed s jiej ukáže matka božie, 2 o ped ciesae pedstiípiwši, k nmu wece

:

pekrásné dCátko na ruce držiec. W tu Dóstojno by bylo twému powýšenému stawu

hodinu, když swatá Kateina, ješe pislú- pokornú poklonu uiniti, by swého stwo-

piti nesmjíc, na lo pekrásné diet žádo- itele znal, a od tchto bludných bohów

stiw hledajíc stáše, to swaté diet, uli- swú mysl otwrátil. To ekši swatá Kate-

zna s, pozwa k sob swaté Kateiny, a 2 5 ina, poce s s ciesaem o rozliné písma

ka: Pistup ke mn, má pemilá choti nesnadnosti wysoce pohadowati, a wlaše

Kateino! pijmi tento prsten ote mne na takto kúci: Tob ciesai, jako múdrému,

potwrzcnie twého spasenie; a proto s powdti sem zamyslila, ež si sebral toto

nic nežasaj : máš pro tu wieru, jižtos pija- množstwie, aby tmto nestateným bohóm

la, mnoho strastí trpti, a za to nebeské 30 modliti s kázal ; i diwíš s tomuto swému

otplaty korunu pijieli. To swatá Kateina chrámu, jenžto sú emeslníci rukama ui-

uslyše\^ ši, z toho Avidnie s probrawši, na nili, a diwíš s chrámowé okrase, riíchu,

swej ruce ten teprw daný drahý prsten jiejžto jako prach ped wtrem prší, w
nalezla, jenžto prsten w tom kláštee pod nmžto naposledy nic nebude: ale diw se

honí Sinai, tu, ježto jejie swaté tlo hrbí, 35 radji nebi a 7,emi, moi a wšem moským

do dnešnieho dne piUníkóm pokazují. diwným twáem ; a diw s tomu, kak jest

Polom tch asuow , když Maxencius wšemohúcí buoh sluncem a msiecem i
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ninožshvím Invezd nebesa okrášlil, a ty ot dowiiíci! k nimžlo když u wnšich pole-

poátka swla uikda iieustamic w sweiii bách zwoláte, wáin na niemž spomoci

okrslku béžie. A když to na swej mysli nemobií, ani wás u wašem nebezpcenslNví

prcMTŽeš, tobo dojdeš, twojili jsií bobowé obránie. K lomu jiej ciesa wece; Jestli to

mocnjší, ili ten buob, jenžto jest stwo- 5 takž, jakž ty prawíš, tehda wes swt hýí,

il wes swt ? A to rekši, pote jemu swatá jediná ty prawdu mluwíš. A wšak tomu

Kateina o narození syna božiebo tak z wy- wšecka práwa chtie, aby na dwú neb na

sokeho písma mluwiti, jakž ciesar k nie- tech eení wšelike' swdectwie stálo : ty

muž jiej neuml otpowdieti ; ale sám w sama jsiíc, chceš, aE by na wšem bylo w-
sob pomysliw k niej wece : Ponechaj uynie i o icno ? Jemužto swatá Kateina wece : Ne-

málo, ponechaj, af swú obt bohóm do- poddáwaj s, ciesai, swej náhlosti, nebo

konáme
;
potom tob otpowieMe. To iek prawý král budeš, budešli nad swú náblií

ciesar, káza jie na swú sie wzwedúc strie- myslí kralowati. K tomu jiej ciesa wece:

ci ; neb jejie múdrosti i jejie kráse diwieše To na tob znamenají, ež by nás chtla

s netolik ciesar, ale wšem lidem pro swú 15 Istiwú eí osidlati, a skrze starých mudr-

krásu diwna bieše. Polom po malej ho- cuow píklady nás po swém um po sob
dine wšed ciesa do swe' sieni

,
propo- obrátiti mieníš. A když to ciesa uzel,

wdl k swalej Katein a ka : Slyšeli sme jež proti jejie múdrosti odolati nemože,

twé múdré ei poádnost; ale za jinú listy po wšech okolních wlastech tajn

neprázdní, swým bohóm slúžiece, wšemu 2 rozeslali kázal, aby wšickni mudrci uení

sme rozumti nemohli. Ale již ot poátka, ped ciesa do Alexande, jakž najspieše

kteréhos urozenie, nám powz. K tomu mohu pišli, slibuje jim: pehádaliliby wší

swatá Kateina odpowd a kúc : Pow- swú múdrosti jednu mladú panenku, chce

dl jeden múdrý, aby s nikle sám neswe- jim weliké dary dáli. A když patdesát mu-

lial, ani s hyzdil ped lidmi; neb to cinie 2 5 drców wšeho swta slowúlnjších ped
nemúdí, ježto ješitnost tiskne. Prolož já ciesaem s postawiwše, otázachu, proby

ne pro welebnosl, ale pro pokoru tob o byl po n ciesa tak do dalekých wlastí

swém urození powd. Jáfjsem Kateina, poslal? odpowd jim ciesa a ka : Jest u

dci toho krále, jemužto Kostus ekli ; a nás jedna panna, neslýchané pemúdrá, proti

kakž sem koli o swém dóslojenstwl podlé 30 niežto nikle mluwiti neumie, a naše bohy

mého urozenie welebn wzchowána, a nad ábly wzýwá. Moil' ji budete swým um-
jiné lidi u wysokém uení znamenit pro- ním pemoci, tol ten den, "w nnižlo s
spla: wšak to wše potupiwši, k ménui s welikú ctí šede obdarow^áni domuow

milému Jesu Kristowi sem s utekla. Ale wrálke. K tomu jeden z nich spurnú myslí

twoji bobowé, jimžlo s ty modlíš, ani 3 5 otpowd a ka: O kak je to pilná cicsa-

tob, ani jiným spomoci mohu. O pené- owa rada, jež pro jedné mladé dM eky

sastuí takých uesastných bohów násle- chaterné pohádanie z dalekých wlastí toli-

10"



295 trnácte století. 296

ka miidrców k sob pozwati kázal, aiioby a nefalešní , dnes se obracijem k Jesu

lecikto z našich mlazších sliih lehce pe- Kristowi. Z toho se ciesar rozhnwaw,

hádal! K tomu ciesar wece: Znaji to, ež kázal ty mistry wšecky prosted msta

bych ji byl kiiobtowáni našim bohóm ná- iižéci. A potom, když byli ot swatých ke-

silím pibezdcil; ale lépe mi s jest wi- 5 sfanów pochowáni, kázaAV swatií Kateinu

dlo, abyste wy ji swú miídrostí a swými ped sebií postawili, kniej wece: O diewko

umními pemohli. K tomu oni wšichni echu : urozená ! daj s pemluwiti : po našiej wiee

A kažtež ji piwesti ped ny, a swú ne- postup, a budeš po ciesaowej prwnie na

miídrií drzost poznajíc, bezdky ieci musí, me'm dwoe u welikej cti chowána : a

ež je, jakž je žiwa, diewe mudrców ne- i o káži obraz prosted msta twe' postawy

wídala ! To swatá Kateina uslyšewši, jež postawiti, aby s jemu wšichni jako bohu

s tolika mudrci s má o wieru hádati, modlili k twej welikej chwále. Jemužto

wšeckna s nábožn hospodinu poruila. swalá Kateina wece : Nechaj té ei ! neb

W tu hodinu andl s jiej zjewiw, kniej to i pomysliti hiech jest; já sem s wše-

wece: Mj srdce silné; neb wz to, ežf 15 cka Jesu Kristowi dala, ot nhožto ani

tebe tito misti netoliko nepehádají , ale krásnu eí, ani kterým násilím otluena

po tob postiípiec, swú krew pro Jesu Krista budu. W tu hodinu ciesar u welikém hn-

prolí. A když swatú Kateinu ped ciesar wu kázal ji swléci a uzlowatými bii bíti,

a ped mistry piwedú, tehda tak ped a tak zbitu do temného žaláe uwedúc

nimi stojieci wece: Ciesai, kterýms úmy- 20 zamknuti, a tu dwanádcte dní hladem mo-

slem padesát mudrców proti mn samej iti. A zatiem když s udalo pro nkteré

pozwal ? jimžtos, pehádaliliby m, weliké pilné poteby z tch wlastí ciesaowi wen

dary slíbil dáti ; ale mn s s nimi hádati wyjieti, tehda ciesaowá po swatej Kate-

kázaw, ižádné mi otplaty neslíbil? Ale in túžiec, s rozžalostiwši , s jedniem

bud má otplata muoj milý spasitel Jesus 25 kniežetem, sPorfyrem, jenž nad rytiestwem

Kristus! W tu hodinu, když swatá Kateina starost bieše, u pól noci w žalá wšedši,

s tmi mistry s hádawši, slawn je pe- nalezla, ano wešken žalá welikú swtlostí

hádala; tak ež proti niej neumli nic oswtlen, a swatí andlé rány swaté Ka-

mluwili. Pronežto poe je ciesar hanti a teiny mastí mazachu. Tu poe swatá Ka-

ka: Tak slowútní misti jsúce, dali ste s 30 teina ciesaowej a tomu kniežeti o swatej

jedniej dwece pehádati! K lomu jeden wiee a o nebeských radostech tak dlúho

z nich wece: Wz to, ciesai, jež s nám kázati, až inhed Porfyrius wstaw, ped

to nikda nepikázalo ; ale tato panna , z jejie nohama padl , a se dwma set ry-

niežto duch boží mluwí, k takému nás diwu tiei swatú wieru pijal. Ale jakž bylo

piprawila, jež proti Jesu Kristowi nic neu- 35 pikázáno, aby jiej dAvanácet dní pokrmu

mieme éci. A protož ciesai, nebudeli nám nedáwali
,

jeden holúbek s nebes k niej

lépe ukázáno, ež sú naši bohowé prawí pilétaje, nebeským pokrmem ji krmieše.
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A zaliem král nebeský s množslwím an- šiti, aby na est swe'mu swatému jménu ta

deknv a s swalými déwicemi jiej se zje- kola oboil. A když swatú Kateinu mezi

wil, a ka : BuJ ustawicna, má milá dci ! ta kola piwázacbu, pišed andl, ta kola

neb já wždy s tebií jsem; me na pamti tak brozn ztroskotal, ež kusy rózno pa-

mj, swébo stwoitele, pro nebožto tak 5 dajíc, tyi tisiece pobanów zabily. Tehda

strastnú práci trpíš. Potom když tch dní ciesaowá k tomu piblédajíc, ten diw uze-

ciesa se wrátiw, ped s ji piwesti ká- wši, ježto se diewe u wiee tajieše, inhed

zal, uzew , ana s na niemž neprom- silnií myslí ped ciesa pišedši, poe jemu

nila, ani pepadla, domnl s, by ji nkto porokowati z tak nemilostiwého líinka.

w žaláí krmil; pronžto kázal stráže za- lo To ciesa uslyšaw, u welikej náhlosti wida,

láowé welmi bíti. W tu dobu swatá Kate- ana kesfanskú wieru drží, a modlám s
ina wece: Já jsem ot žádného lowka modliti nechce: kázal jiej najprwé prsy

pokrmu nepijala ; ale Jesus Kristus skrze Avydicti, a inhed jiej blawu slieti. A když

swébo andla m krmil. K niejžto ciesa ji na muky wediechu, poe swaté Kate-

wece: Ješce s daj pemluwiti, cíícešli u 15 iny prositi, aby za ni boha poprosila,

mém králowstwí welicsky powýšena býti. Jiežto swatá Kateina wece: Nestrachuj

Knmužto ona wece: Ty to pewrz na swej s, milá králowno! neb dnes za tento ne-

mysli, koho jmám s práw^em sob woliti : ustawiný swt pijmeš wný w nebesiech

toholi, jenžto jest mocný, w ný, wšie krá- píchytek. Tehda ciesaowá s jasnií myslí

sy plný; ili toho, jenžto jest nemocný, 20 poe tch katów ponúceti, aby to, což

mrzutý, smrti poddaný? W tu dobu ciesa mají uiniti, na tom s nemeškali. W tu

welmi s rozhnwaw, k niej wece: A já dobu ti nectní úedníci w ni s uwázawše,

tob proti tomu >volenie dáw^aji: anebo ped msto wywedše, jejie prsy železnými

našim bohóm obt wzdaj a jim s modl, sudlicemi z koen wydewše, na tom miest

anebo pehrozné muky a ohawnú smrt trpli 25 jiej blawu stli ; a jejie tlo Porfyrius po-

budeš. Jemužto ona wece : Kakž tob ko- chowal Potom na zajtie na ciesaow dwo-

liwk libo jest , tak m muiti kaž ; neb re poechu mnozí mezi sobií pomliíwati, kam

toho dáwno žádají , abych swú krew pro by s ciesaow é tlo podlo ? pronžto

Jesu Krista prolila, jakžto je on pro m mnohé, chtiec wzwdtí, muiec tepiechu.

swú swatú krew prolil. W tu dobu jeden 3o W tu dobu Porfyrius na jewo wystú])iw,

ciesaow úedník starosta uzew ciesae zawola a ka: Já jsem ten, ježto jsem slu-

hnwiwa
,
poe jemu raditi a ka : Kaž žebnici boží pochowal, a keslem sem. Teh-

uiniti tyi kolr pilami ostrými a koni- da ciesa welikými hnwy jako s pomi-

lými hebíky ziezená, lak s nad tuto ne- nuw, welmi zaewa wece: Nastojte na m,
powolnúdiewkú pomstíš, a jiným kesfanóm 35 hubeného! jež ten Porfyrius, jenžto byl má

hrozné smrti pieklad ostawíš. To swatá zwlášie útcha a mého žiwota stráže, také

Kateina uznamenawši, poe hospodina pro- oblúzcn jest ! A když to také jiným rytie-
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óm žaluje rozpráwieše: tehda oni wystií- poplowe zjejie swate'ho tla miesto krwe

piwše, k ciesaowi otpowdchu : Ano i mléko, a swatí andli to swaté tlo in-

my kestne' jsme, a jsme hotowi pro Jesii hed wzemše, na jednu welikú horu, ježto

Krista umieti ! To ciesa uslyšaw, u we- slowe Sinai , cožby mohl dwadceti dní

likém hnw kázal Porfyriowi a tm wšem 5 odtad dojíti, pinesše, poctiw pochowali.

rytieóm hlawy stínali, a jich tla pede Z jejiežto swalých kostí božím diwem až

psy metati. A zatiem kázaw ped s swatú do dnešnieho dne olej tee, a mnohým

Kateinu piwesti, jiej wece: Kaks mi ko- nemocným rozlin pomáhá. Pronžto ktož

liwk swými áry mií hospodyni k smrti chce dobe znamenati: ti dai, jimižto sú

piprawila ; a wšakž chcešli, ješe mé rady 1 o jiní swtí zwláše bohem obdarowáni na

poslúchaj, a budeš na mém dwoe prwnie swém skonení , ty jest wšecky swatá

nade wšechny sliíti. A protož wol sob Kateina jmla. Najprwé, Ježíšem nawšie-

inhed: anebo bohóm našim obt wzdaj, wena, jako swatý Jan evangelista
;
plowú-

nebo w ten as stata budeš. Jemužto ona cím olejem w swatosti poznána, jako swatý

weceiUi, což chceš-, hotowa jsem wše- 15 Mikuláš; miesto krwe mléko, jako swa-

cko pro Jesu Krista petrpti. To ciesa tému Pawlu apoštolu; andli jiej hrob

dobe oznamenaw , ež jejie mysli po sob piprawili
,

jako s^valému Klimentu ; w
obrátiti nemóž

;
ji pede wšemi na smrt swej prosb na skonení uslyšána

,
jako

otsúdil, a jí stieti hlawu kázal. swatá Margareta : ti wšickni swatí dai

Akdyž ji na rozhranie wywedli, tehda 20 dáni jsú pospolu swatej Katein; jiežto

swatá Kateina wzwedši swoje oi k nebe- prosby daj nám úastnu býti Jesus Kri-

sóm, poe s bohu modliti, a takto kúc : O stus, jenž w nebesiech kraluje wky w-
jediná nadje wšech wících, spasiteli ! o kom, amen.

kráso i chwálo wšech dóstojných dwic,
^

milý Jesu Kriste! proši twej milosti, aby 25

^^ šeliký lowk , ktož kdy mé umu- 4. Žiwot swatého Jiie, muennika

enie bude pamatowati, a skrze to w boiieho.

swej núzi a swých potebách m bude

wzýwati , rac jeho uslyšeti. Netáhla to- Boží rytie, swatý Jií, byl jest rodem

ho swatá Kateina doieci , až k niej 30 z té wlasti, ježto Kappadocia slowe, je-

hlas s nebes pišel , a takto ka : Po dnoho wzácného rytiee
,
jenž nad jinými

ke mn, má milá choti! aj tof tob ho- rytiei starostwie jml. A když w jeden

tow nebesa jsú otewiena; a tm wšem, as swatý Jií w jednej wlasti ped jedno

ježto den twého umuenie slawiti budií, msto pijel, ped nímžto mstem bylo

což budu žádali, na tom je uslyší. W tu 35 jedno weliké jezero, w nmžto bieše jeden

d()l)u swú swatú hlawiku pokloni, a kat ješerwelmijedowatý,a tak weliký,(že)jemu

jcdnú ranú tu swatú hlawu stal. A inhed weliké množstwie lidí naii wycházejíce odo-
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lati nemožeohu: ale len ješer, když jeho smele'ho srdce, jež se smrti nebojíš; náhle

rozdráždili, proti niestu se wzkolupé, swýni bž pry! K niejžto swatý Jií wece: JXe-

smrdatým duchem wše powtrie zamiítieše. hnu se odtadto, jeliž mi powieš, pro tuto

Pronžto , nemohiíce mšené jinak tomu plaíc stojíš. A když jemu ona wše poád

uiniti, na každý den dwé owci jemu dá- 5 powdela, swatý Jií k niej wece: Neboj

wachu, aby jeho tak ukrotili. A když wše- se, panno! neb w Jesu Kristowo jme já

oky owce, co jich jmli, tak vvydali, až tob pomohu. Netáhl toho dorieci, až je-

jich málo ostalo, mšené s uradiwše, lo- šer z jezera s wyklopil. Tehda swatý

wka s jednií owcí jemu dáwali; odtad až Jiri na kuo wseda, swatým s ki-ížem

dcery i syny wydawše, došlo s, aby krá- 1 o požehnaw, bohu s poruiw, rytiesky swé

lowna, jediná dci králowa, byla tomu je- kopie podwrh, na ješera hnal, a jemu ko-

šeru wydána. Tehda král, jinak uiniti ne- pím hrdlo prohnal. A inhed ozew s, krá-

moha, tch mšen ped s pozwaw, k nim lown ekl : Zwrž swuoj pás na hrdlo je-

ekl: Berte zlato i stiebro, a tebali, i puol šerowi; a nic s neboj, powediž jeho do

králowstwie mého sob wezmte
,
jediné 1 5 msta ! A když jeho, an jako owce pitomá

mé dcery nechajte, aC tak hanebn nesende. jde, k mstu powede, lidé uzewše, kam

Jemužto wšecka obec odpowd , a kiíc : kto wida, ujímáše. Tehda swatý Jií po-

Ty jsi to nám, králi, práwo nalezl, a již nukl, a ka: Nebojte s: proto m sem

jsú nám wšecky naše dti sešly; jinak to bóh poslal, abych wám od tohoto ješera

nemóž býti, musí twá dci také sníti. To 20 pomohl; a wy wšickni swatý kest pi-

král uznamenaw, ež jim musil powolit, poe jmte! Tehda král, a wšichni lidé swatý

srden plakati, a ka : Né má pemilá dci ! kest pijeli , a swatý Jií inhed meem
cojá sob již uini? A já jsem nadál, bych ješera zabil; a poet tch, ježto toho

já t slowútn za muž dal, a na twých dne pokršeni, krom žen a dtí, bylo

hodech wesel byl; a již wizi, a ty na smrt 20 dwadcieti tisícéw mužów. Ten as král,

jdeš! Tehda ona ped otcem padši, poe uradiw s, kostel welmi krásný we jme

ot nho žalostiw odpušenie bráti ; a odtad swaté králowny uinil. Swatý Jií krále

s Avelikym pláem wstawši, k jezeru jide. twee wci nauil : najprwé, aby o swa-

A w tuž hodinu swatý Jií tady jeda , za- tej cierkwi péi jml, a druhé , aby božie

zel, ano panna nádobná stojiec, žalostiw 30 služby rád poslúchal, knzi ctil, a na chudé

pláe. K niežto pistiípiw, otázal a ka: pomnl. To swatý Jií ek, daw králowi

Panno milá, pro pláeš ? K nmužto ona pocelowánie, odtad pry jel.

wece: Panice milý, náhle bž pry, a se Za tch asuow ciesa Dacianus kra-

mnú to nesendeš ! K niejžto on wece : Ne- lowáše, za nhožto kestné welikú nená-

boj s; jediné mi powz, cof jest? a pro 3 5 wist a trýz ot pohanów trpchu, tak ež

tuto stojíš, ano wešken lid z msta na t we tyech nedléch sedmnádjite tisíc ke-

patí? K tomu ona wece: Wizi, ež jsi síanów pro swatú wieru bylo umueno;
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pro nžto mnozí kestné, tak welikých kolo zlámalo a jemu nic neuwadilo. Z toho

muk trpti nemohúc, musili se pohanským se sudce rozhnwaw, kázal pln kotel olowa

modlám modliti. To wida swatý Jií, toho rozskwaiec, swatého Jiie wsaditi \ ale mocí

srden želeje, wše, což jml, chudým roz- Jesu Kristowú to jemu také nic newadi.

daw, rytierský staw potupiw, kesEanského 5 To wida ciesa Dacianus, ano jemu nic

kroje rúcho na s wzem, a mezi pohanské newadi, umyslel sob, aby jeho lahodnií

starosty wstiípiw , wece : Wšickni bohowé eí k sob obrátil. Pro nežto w tu ho-

pohanští ábli jsií: ale hospodin jest ne- dinu k nmu wece: Widíšli, Jií, kak jsú

besa stwoil ! Jemužto tch wlastí siídce milostiwi naši bohowé, ež widúce t pro-

wece : Kterií hrdostí smieš naše bohy dá- i o tiw sob stojiec, wšak to od tebe trpie,

bly nazýwati? powz mi, otkad jsi, neb wesdy hotowi jsiíce, chtíce t k swej

kak tob djí? Jemužto swatý Jií když milosti pijieti, a s chceš obrátiti. K

swé jm i urozenie powdl jemu, uzew nmužto swatý Jií, uliz s, wece : Pros

sildce, ež jeho dobrotiwú eí po swej mi tak dobrotiw sprwa nemluwil, ale

wiee obrátiti nemóže , kázal jeho , opak 1 5 inheds m muiti kázal ? aj , tof hotow

ruce swiežíc, pes trám wzhóru táhnúce jsem podlé twé rady postúpiti! To ciesa

na podlahy spiíšteti, a potom, tak pow- uslyšaw, za to jmaje, welmi s uradowal,

šiec, jeho wšecko tlo železnými klikami a po wšem mstu wolati kázal : aby s
zderiíc, suol w jeho rány meíc, pocho- sešli, ktoby chtli widti, ano s swatý

dnmí pipalowati, a potom w žalái za- 2 5 Jií modlám modlí. To wšecka obec usly-

mkniíti. Ale Jesus Kristus té noci jeho šewši, na to pihlédánie s sbhla. A když

nawšiewil, jehožto peoslawným wid- swatý Jií do chrámu pohanského wšel,

ním tak s posílil, jakž nic na ty muky na swú kolenu poklek, ano wšickni ra-

netbal. To ciesa Dacianus uslyšal, jež jeho dostn akají, hospodina poprosil, aby s
mukami pemoci nemóže, kázaw k sobe 25 inhed ten chrám i s modlami zkazil pro

jednomu arodjníku, k nmu ekl : Widíš, tch hiešných lidí obrácenie. Tehda inhed

ano kestné umjí swými áry muk zbý- ohe s nebes stiípiw, chrám i s modlami

wati a naše bohy tupiti? K nmužto a- spálil. To uslyšaw ciesa, kázaw ped s
rodjnik wece: Kaž mi hlawu stieti , a swatého Jiie piwésti, k nmu wece:

já jeho nepemohu. To ek arodjník, litý 30 Zlý lowe! kácí jsú toto twoji árowé,

jed s wínem smiesiw, dal po dwakrát swa- ežs tak hrozné wci dopustil? K nmužto

tému Jií píti. Ale swatý Jií, to pitie po- swatý Jií wece: New tomu, ciesari!

žehnaw, wypil, a nic jemu newadilo. To po se mnú, uzíš, a já s bohu modli,

uzew arodjník, w Jesu Krista uwil ; a K nmužto ciesa wece: Rozomji dobe

inhed jemu hlawu stieti kázali. Tehda na 35 twej lsti, jež mn chceš též uiniti, ja-

zajlie kázal siídce swatého Jiie w kolo kos chrámu a mým bohóm uinil. K n-
plno ostrých nožew wsaditi; ale inhed s mužto swatý Jií wece: Twoji bohowé,
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jiito sami sob pomoci nemohli, kak tob jeden nádobný mládenec, a ka: Wzte to,

pomoci moci budu? Z toho se ciesa wehni ež swatý Jií jest této wojsky wódce! pro-

rozhnéwaw, k swej ciesai-owej wece : Práw tož nco swatých jeho kostí s sebú \ve-

mi s smrti rowná, wida, ano m tento zmiíce, a on s wámi rád ostane. A když

lowék pi-emáhá! K nmužto ona wece: 5 kesané Jeruzalémské msto oblehše, po-

Násilniku nemilosti! a zda jsem já asto cechu siln dobýwati, a pohani welmi s
neriekala: nepekážej kresfanóm! nechaj ostražit brániti, tak ež nikte nesml po

jich s pokojem! nebo buoh jich prawý ebi na mstskií zeJ wstiípiti : tehda swatý

po nich stojí? A to wz, ežt já chci Jií zjewil s wuodní bielé barwy powle-

kiesfankú býti. Tomu s ciesa welmi po- 1 o cenu rweným kížem znamenán, poniíkaje

diwiw, wece: Již já wizi, ež je zle! ty kesfanów, aby za ním bezpen po ebi

jsi s prawé wiery také sblúdila. A inhed lezli. Jehožto oni uposlúchawše, msta jsú

ji kázal za wrkoe obsiec biowati. A dobyli a wšecky jsú pohany zbili,

když ji tak tepiechu, wzezewši na swa-

tého Jiie , wece : E swtlosti sprawelná, 1

5

muži boží! kam má duše pojde, a já jsem
^ ^.^^^ ^^^^^,j^^ ^y,^^^ dóstojného

ješe nekrslna ? K niežto swatý Jií wece

:

THiUdCTlCC
Neboj s, dcerko milá ! twé krwe prolitie

jest tob za krsenie. W tu hodinu tak Swatý Wít, jsa tinádcte let w stá, pro

wisieci, nábožn w nebesa wezewši, bohu 20 Jesu Krista swú krew prolil. Jehožto otec

s poruila, a inhed duši pustila. A potom asto jeho tepieše, jež s nechtl pohanským

na zajtie kázal ciesa swatého Jiie koiími modlám modliti. O nmžto mladém swa-

po wšem mstu wláiti, a potom hlawu tém dietti uslyšaw Valerianus, ciesauow

stieti. Tehda swatý Jií kbožnú modlitwu starosta , kázal jeho k sob piwésti ; a

uinil, za to prose, aby, ktožby kdy jeho 23 jež s nechtl modlám modliti, kázal jeho

umuenie pamatowal , zaby poprosil, aby starosta kyji bíti. A inhed wšem tm, ježto

jeho hospodin milostiw uslyšal. W tu jeho bili, i samému starost, ruce uschle,

hodinu hlas s nebes pišel a ka : Cos pro- W tom pieplaše pokie starosta a ka :

sil , na toms uslyšán. W tu dobu jemu Bda mn ! ruce jsem ztratil. K nmužto

hlawa sfata , a ta swatá duše do nebes 30 swatý Wít wece: Kde jsú twoji bohowé,

wzata. Zatiem Dacianus , když s zase na aby pijdúc t uzdrawili? K tomu starosta

swé sieni odtad wrátil, pišed ohe s nebes, wece : A zda jsi ty ten
,

jenž m muožeš

jeho i s slúhami spálil. To s také w je- uzdrawiti ? Swatý Wít wece : We jm
dnech starých knihách píše, ež když jednch mého hospodina mohu. A av túž hodinu

asuow mocnji s kesfani sebrawše, chtiec 35 za s bohu pomodlil, tak starosta zdráw

Jerusalema na pohaniech dobyti, wojensky byl. A pozwaw k sob jeho otce, k nmu
táhniechu, zjewil s jednomu swatému knzi ekl: Treskci Wíla, syna swého, af zlú
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smrti nesende. Tehda otec swate'ho Wíta hodinu ciesa wece : Robátko ! rozmysl se,

domów piwedl , kázal ped ním pannám wzdaj obt našim bohóm, a ohawné smrti

tancowati i rozliná kratochwíl jemu initi, newezmeš. A když jemu swatý Wít nikakž

zdaby kak mohl jeho mysl k modlám pe- nepowolil, kázal jeho i s Modestem s p-
wrátiti. A když weer swatého Wíta na 5 stúnem w žalái zamknuti. A inhed okowy

pokoji zamkli, pišla s nebes diwná wón, s nich spadly, a nebeská swetlost pi-

jiežto se wšecka ele nemohla nawonti. šedsi, žalá oswietila. To ciesa uslyšaw,

W tu hodinu otec do pokoje nazew, uzel kázal swatého Wíta w honící pec uwrci.

sedm andélów podlé swatého Wíta sto- A když jemu to nic neuwadilo, Iwa lítého

jiec ; inhed ekl : Bohowé do našeho domu i o na wypustili. A ten s proti nmu pitom

pišli ! A jakž to wece, tak inhed oslnul. postawiw , nic jemu neuinil. To ciesa

I poe tak welm kieli , až wešken lid uzew, kázal swatého Wíta a swatého Mo-

i starosta Valerianus pibhna, poe jeho desta s swatú Krescencí, pstiínii jeho,

tázati, kak by s jemu stalo? K nmužto opak ruce swiežíc, pes trám táhnúc w-
on wece : Widl jsem bohy ohowé , i 1 5 seti. A inhed s wše powtie zakalilo,

nemohl jsem w jich twái pro weliký blesk zem s potásla , weliká hímota pišla,

patiti;, proto jsem oslnul. Tehda odtad chrámowé pohanší s oboili, a pohanské

jeho pojemše, do chrámu ped modlu we- modly spadše mnoho pohanów zabily. To

dli, a za beran ofrowawše, swého boha wše ciesa uznamenaw, pry odtad bžal,

prosili, aby jemu zrak nawrátil. A když 20 tepa s pstma u prsy a ka: Nastojte! ež

nic neprospli , syna, swatého Wíta
,
po- jsem ot malého robte pemožen. Zatiem

prosili ; a inhed prozel. A proto s nic andl boží ty swaté rozwázal , a inhed w
neobrátil, ale ješe wzdy myslil syna za- tu hodinu wezewše, nalezli s u jedné

biti. Tehda andl boží swatému Modeslowi eky, a tu se bohu modléce skonili. Jichžto

pstiínu jeho s zjewiw, kázal jemu s swa- 25 tla jedna bohobojná paní, zjewenie od swa-

tým Wítem do jiné zem jíti. A když pry tého Wíta jmwši, na poctiwém miest po-

jdsta, orel jima pokrm pinosieše, a mno- choAvala.

ho jiných diwów buoh skrze swatého Wíta

inieše. Zatiem ciesaowa Dioklecianowa

syna dábel posedl, wzkial welikým hla- 30 ^, Ziwot swatého Kyrilla, sw. Metudia a

sem wolaje a ka: Newyndu odtadto, do- ^^^^^^ Ludmily tuto s te.
kad Wít nepijde! W tu dobu swatého

Wíta nalezše, ped ciesae wedli, k nmuž Když chtl wšemohúcí hospodin , aby

ciesa wece : Moili budeš mé diet uzdra- skrze jeho stkwiície ducha swatého pa-

wili? Swatý Wít wece: Ne já, ale ho- 3 5 prslky kesfanská wiera po wšem s swt
spodin. A jakž jemu ruce na hlawu po- rozplodila: tehda za tch asuow, w nichžto

ložil, tak od nho dábla wyhnal. W tu duostojný mistr swatý Augustin na swt
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žiw jsa kwoll, za lechž íasów Avzííikl je- suow eská zem ješce u wiere bliídiec,

den boží muž jménem Onii^iHní'-) jenžto do pohanským s modlám modléše. A tehdy

té >vUisti, ježto Buljíaria slowe, pHšed, byhi jedna slowiítná pirozeného smysla

ten lid na kesfanskií wieru obrátil ; a žena, ale arodjnice, jménem Libuše, je-

potom do Morawy pišed, ten lid také 5 jiežto nalezením Pražské msto jest usta-

Morawský k bohu obrátil. Ale jež lid tch weno. A potom když sob Cechowé je-

casuow hrubý k božiej služb bieše, >vy- dnoho sedlského orácka, ale welmi mú-

myslil sob swatý Ouirillus, aby ducha drého, jménem Pemysla, kniežetem wo-

swatého pomocí boží službu Slowenským lili, tehda za Libuši wdali ; ot nhožto

jazykem ziedil, a wšeckno písmo starého i o pramene pošel národ eských kniežat i

i nowého zákona slowensky peložil ; a králów po wšem swtu slowútných až do

ten poád we Slowenských wlastech držie dnešnieho dne. Potom po mnohých ca-

až do dnešnieho dne. Potom swatý Qui- siech od toho pramene pošel jest wéwoda

rillus swého bratra, jemužto sií ekli Me- eský, jménem Boiwoj, muž dobrotiwý,

tudius, u Moraw oslawiw, do íma pro 15 postawy nádobné, múdrosti plný ; ten sob

náboženstwie šel; a tu otec swatý, pa- pojal za hospodyni z swé zem dceru Sla-

pež, a jiní mudrci swatého Quirilla jsií wníkowu z Mlnického kraje, jménem Lud-

tresklali z toho, procby byl Slowenskú milu; ta za swé mladosti také s mo-

boži službu zpiewati ustawil. Jimžto s dlám pohanským modlila. A když jeden

omluwil swatý Ouirillus a ka : Wšeliký 2 o as eský wéwoda Boiiwoj do Morawy

duch wšelikým jazykem jmá boha chwá- k dworu k králowu Swatoplukowa jel,

liti. A když jest hospodin Slowensky ja- jemužto král wítánie daw, kuobdu po-

zyk jako i jiné ei ustawil
,

jakžto mi zwal ; ale mezi kesfany sedti jemu ne-

jest hospodin wdechl, tak jsem tiem inem dal, a ka : Podlé pohanského obyeje slu-

mnoho obludných na swatú wieru obrátil. 2 5
šie tob ped stolem na podlahách siesti.

To oni uslyšewše, jeho twrdej wiee s Nad nímžto s arcibiskup Metudius sli-

podiwiwše, aby božie služba w tch wla- towaw, i za s postydw, k nmu wece:

stech byla zpiewána potwrdili i ustawili E, ež ty jsa tak weliké knieže, toho s
až do dnešnieho dne, jehožto potwrzenie nestydíš, jež jsi od dóstojného sednie

na swatém otci papežowi swatý Quirillus3o ^vysazen; ale pro swé bludné wiery mo-

listów dobyw, do tch wlastí poslal; a dly radji na zemi nepoctiw sedíš ?— Co

potom w duchowný staw wstúpiw, bohu na tom leží, proto trpím? neb co waše

snažn sliíže skonal. A ten bratr jeho kesanská wiera pomáhá ? — K nmužto

Bletudius, jenž byl u Moraw ostal, krá- swatý Metudius wece: Chtlliby, mohlby

lem Morawským, jemužto jm bylo Swa- 35 toho dobe polepšiti; otpowz s swých

iopluk, arcibiskupem uinn , a pod sebií Jáblowých modl, a budeš pánem nad swý-

sedm jiných biskupuow jml. Za tch ca- mi pány, a wše swé nepátely pod swú
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moc podtepeš, a twé prašcedie slowútn lidské lsti zlost na cas pobujejíc , dlúho trati

s zmóž', neb jest prorocstwie o eských nemóže: w eskej zemi staejší páni opt

kniežetiech dáwno prorokowáno. K n- swého we'wodu zase se ctí otezwali, a on

mužto wéw oda wece : Jestli to tak, pro wrátiw s, we jme swaté králowny kostel

mne inhed, nepokrstíš? ili co pekážie? 5 u Pražském mst uinil, jakž byl w tom

Swatý Metudius wece: INic nám nepeká- w swém pobženi matce boží ii Moraw

žie, jedin bu hotow, aby ustawiným slíbil. Toj ten boží muž z prwních eské

srdcem uwil wuotce boha wšemohúcieho, zem kniežat byl, jenž jest božie domy za-

i w jeho syna Jesu Krista, a w ducha swa- kládal, a knží s žákowstwem i s duchow-

tého, jenžto jest oswietitel wšech wrných i o nimi k boží služb pipósobil. A potom s

duš^ a to ui netolik pro tlesného zbožie swú svvatií hospodyní Ludmilu ti syny jml

žádost, ale pro spasenie tla i duše a s bo- a tri dcery, jakžto jemu byl swatý otec Me-

hem na wky pebýwánie. Tu swatú e tudius pedekl, ež s jeho šedie we wšem

eské knieže uslyšaw, ducha SAvatého po- dobrém jmlo wzploditi. A zatiem s welikú

sílením snažn požádal, aby jeho arcibi- 15 ctí swé dny wéwoda Boiwoj zwed, bohu

skup pokrstil. A když bylo na zajlie, wida s poruiw, skonal, a miesto nho syn jeho

swatý otec Metudius toho kniežete ustawinú Sbyhnw eské knzstwie pijal. Ten také,

žádost, jeho se tmidcat sUíhami, ježto s jakžto i otec, kostely, knží i wieru ke-

ním byli pijeli, pokrstil. A tu s w swatej sfauskú slawn powýšiw, skonal, a miesto

wiee potwrdiw, jednoho knze, jemiižto 20 nho Wratislaw, swatého Wáclawa otec,

bylo jm Kaik , s sebií pojem , do ech s w echách kniežetem byl ; a ten jest we

wrátil, a kostel we jm swatého Klimenta jm swatého Jiie duchowním pannám na

nad tiem hradem, ježto Gradiš slowe, uí- Pražském hrad klášter uinil. Zatiem swatá

niti kázali, a tu toho knze starostu uinil. Ludmila po swého hospodáe smrti w istot

A za tiem eské zem lid též spoe swatú 25 až do skonenie pebýwala, bohu snažn

Avierii pijímal. A potom po malých dnech sliížiec, swé tlesenstwie posty, klekáním,

swatý otec Metudius do ech pijew, swatú modlitbami i rozlinými iny trudila , w
Ludmilu se mnohými jinými pokrstil, skrze skutciech milosrdných mile pro hospodina

nžto swatá wiera w eskej zemi mocn chudé, knží i pútníky krmiec, nemocným i

s jest wzplodila. To wida ábel, ano s 30 jatým, strastným i potebným almužnu dá-

z jeho moci množstwie dus zproštije, e- wajíc, tak ež muož býti nazwána slkwúcie

ské pány proti kniežeti wzbudil, a pro ke- hwzda, ježto jest swých swatých píkla-

sEanskú wieru to wrné knieže z eské zem dów swtlými paprslky wšicku esku zemi

wypuzen. Pronžto inhed s pozdwih, do oswietila. A jež swatá Ludmila w swém

Morawy k králowi Swatoplukowi , a k bi- 53 porustwí wnúka swého, swatého Wá-

skupu Metudowi jel , a tu poctiw ot nich clawa, jmjieše, tomu jejie tst nemilostiwá

pijat, nkterý as s nimi pebyl. Ale jež pohanka záwidti na swém srdci zlostn
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zamyslila, kakby swalií Ludmilu zahubiec, 7. Ziwot swatého Wáclmoa.

lo swalé iréfálko , swatého Wáclawa , ku Když tomu wšemoluície milost chtla bo-

Hohanským modlám obrátila, a zatiem ke- žie, aby se wiera kesEanská spoi*e rozmno-

stauy w eskej zemi zahladila; jakžto se žila, Swatopluk,Morawský král, od swatého

jest o to potom pokusila, knéží z zem 5 Cyrilla, Morawského arcibiskupa, swatý

wyhnawše, a kostelnic dwée wesde za- kest jest pijal; a potom když bratr swa-

hraditi kázawše. To swatá Ludmila zdaleka tého Cyrilla, jménem Metudius, po jeho

uznamenawši, do Telína na hrad se pe- skonení miesto nho Morawským bisku-

sthowala, a tu wšecku swátost pijemši, pem byl uinn, tehda eské slowiitné knie-

swú duši hospodinu poruila. A w tužbo- 10 že, jménem Boiwoj , a jeho bohobojná

dinu dwa nemilostiwá katy, na jejie smrt knžna, swatá Ludmila, w tom mst, ježto

naprawena, wjejie pokoji dwi na ni wy- Welehrad slowe, tu ježto tehdy Morawského

raziwše, beze wšeho studu swií milostiwú arcibiskupstwie stolec i sláwa bieše, w ko-

knžnú nepoctiw trhati poesta. Jimažto stele swatého Wíta od blaženého arcibi-

ona wece : Co iníta ? zdali toho nepomníta, i 5 skupa Metudia , oba swatý kest jsta pi-

co jsem já wám dobrého uinila ? To šle- jala. W tch asiech to eské knieže Bo-

chetná swtice jich hiecha wiece, než iwoj ml jest dwa syny, jeden slul Spi-

swého bezžiwotie želejíc, mluwieše; ale tigneus, a druhý Wratislaw. Tehda Spiti-

ona nic na to netbawše, záwojem jejie gneus nemnoho na swt pebyw umel,

swaté hrdlo zatáhše, ji zadawowasta. K 20 a Wratislaw po nm w Cechách kniežetem

nimažto ona, jakž mohúci, wece: E ra- ostal. Potom to slowútné knieže Wrati-

djše mi hlaw u setnta, aE se w swej krwi slaw s swú knžnu, jiejžto jm bylo Dra-

pro mého Jesu Krista wálejíc, swatých gomi, ml dwa syny, swatého Wáclawa

muenníków korunu obdrží. Na to ta ne- a nemilostiwého Boleslawa; a když Wra-

milostiwá katy nic nepotbawše, jejie swaté 25 tislaw knieže s prawým srdcem kesEanskú

lirdlo zatáhše, ji zadáwista, a tu duši andli wieru milowáše, na to jeho knžna Dra-

wzemše, do nebeské radosti nesli. A potom homi nic netbala , ale pohanských modl

mnoho swatých diwów skrze swatú Ludmilu wzdy s pidržieše. Potom po tch a-
s rozlinými inil lidmi i iní až do dne- siech to šlechetné knieže Wratislaw swého

šnieho dne, amen. A potom po nkterých 30 syna, swatého Wáclawa, tiem úmyslem,

casiech swatý Wáclaw její swaté tlo do aby potom eským kniežetem byl, swatej

Prahy z Telína pinesl, a u swatého Jirie, Ludmile jeho chowati poruiw , skonal,

w kláštee u duchowních panen, poctiw a jeho knžna Dragomi w druhého syna

pochowal. Boleslawa se uwázawši, ku pohanským

35 modlám jeho wšemi iny wedieše. Ale

ten pedrahý kwt, prwní w eskej zemi

w swatej wiee wzkwetlý, swatá Ludmila
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wnuka swateho Wáclawa, swatému tení sCany, a jim milostiw w jich potebách

podlé kesanské wiery jeho uieci, cho- pomáhaje. Tií také zwlašcí pokoru inieše,

wáše. Tehda milostiwý utšitel duch swatý ež oplatky tajné peka, a z hroznuow wino

tak toho diette srdce wnitním wdešením swýma rukama wydawuje, k božiej služb

byl rozpálil, ež jeho SAvatá uenie jako 5 po kostelech dáwáše. asto také drwa a

swetlé jiskry od nho jdúc se stwechu, jinú potebu chudým wdowám
,

pracným

a jeho oswiecené promluwenie jako plo- rozliným sirým lidem tajn w noci no-

wúcie stedy sladce od jeho swatých sieše. Tch asów Kúimské knieže wida

list pocházieše. Pronžto skrze jeho božieho sluhy welikií pokoru, a jeho na

swatého slowa snažné kázanie wšecka i o swej mysli potupené nesa, jal s knzstwi

eská zem slawn jest oswiecena, neto- eské zem rozlin pekážeti i weliké

lik slowem , ale i rozliným píkladem; násile initi, tak ež musil swatý Wáclaw

neb s tak o jeho swaté milosti píše, ež s welikú wojskii proti nmu táhnuti, nedada

jest byl peistého žiwota, tlesenstwie swé swé zem wiece hubiti. Jehožto zástup

bez poskwrny chowal, a w zdy žádaje, i 5 knieže Kúimské potupiw, s swým zástu-

kakby pro Jesu Krista swú krew prolil. pem i)roti nmu také na pole wyjel , a

Pronžto sprawedlnost swaté wiery ne s ním s k boji zamluwil. Jemužto swatý

tajn, ale zjewne kázáše, wzdy s bohu Wáclaw po poslu wzkázal a ka: Když

nábožn modlil , bedliw w e dne i w noci žádáš nad mým knzstwím wéwoditi , co

boha následuje we wšech swatých skut- 20 t toho poteba, aby ti u boji zbiti byli,

ciech, w almužnách, u milosrdí i u po- nad nimižto chceš panowati? Já twých

koe nad jiné swé rown znamenit pro- lidí krwe prolitie nežádají
;
jestlif se mnú

spiewal. Tch asuow ta záwistiwá Draho- boj lib , nade mnú nad samiem swítze,

nii, nemilosliwá pohanka , žádajíc nad panujž nade wšemi mými
;

j)akli já t
swú tstí swatú Ludmilu knzstwo eské 25 pemohu, ale af twojí pod mú moc slušejí.

zem obdržeti , dwa šeredná násilníky. Tomu poselstwí knieže Kúimské wesele

jimažto jména byla Tuman a Guman , do powolil, by ta smlúwa byla suobú stranu

Tetína na hrad posla , aby tam jewše, otwrzena, tak jakžby nikte jima pomáhati

wrnú boží služebnici , swatú Ludmilu, nesml. Jakžto s jest i stalo. A když

zahubila. A tak s i stalo, od lú dwú 30 t kniežet proti sob na sedánie jdsla,

jest udáwena, a ta swatá duše do nebes a ob wojšt na tom pihledání stásta,

wzata. Polom ta nemilostiwá pohanka Dra- w tu hodinu andli s nebes stúpiwše, nad

homi jala s kesfanów nenáwidti a jim swatým s Wáclawem wznášiechu, a kíž

mnoho zlélio initi; ale syn jejie, swatý stkwúcí ped jeho swatú twáí s blstieše.

Wáclaw, wieru kcstanskú, jakž jeho byla 3 5 To Kúimské knieže uzew, ped swatým

swatá Ludmila, babka jebo, nauila, twrd Wáclawem na zemi padl, prose, aby mu

držieše, nawracije zase jí rozehnalé ke- ráil swuoj hnw odpustili. Jemužto swatý
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Wáclaw wece: WraC se domów s poko- stwie, stolec i hlawa (Uichownic Iwe' zem.

jem a mj na swein došli: jiiC tNvého A wšak aby se twá prosba i wiiole na-

nežádaji. Potom po malých casiech swatý plnila a twuoj kostel byl poswcen, rád

Málaw, aby k ciesaroAvu dAvorii jel, byl to chci zpósobiti.

pozwáii. A když tam pijel, od ciesare i 5 Coj potom swatý Wáclaw pro Jesu Kri-

ode wšech kniežat ctn pijat, a tu u sta pokorných a milosrdných skiilkuow ci-

pilných ciesarowých radách nade wšejiné nil, otomjest mnoho psáno; zwlášce, když

u múdrosti poznán. A když jednoho jitra jednoho asu swatý Wáclaw w noci, ano

w ciesaiowu radu pozwán , a pro welikú snieh a led weliký, s swým starým sluhií,

práci, jižto zwlášce bohu se modle nesl, i o jenž slul swatý Podiwoj, jemužto wše ta-

rozlicne se trudil, w radu prijieti zapoz- jenstwie i náboženstwie swatého Wácla-

dil: tehda ciesar s kniežaty mn, by s pro wa známo bylo, k kostelu bos jdieše, teh-

swií hrdost prijieti oblenil , to byl tak da ten swatý Podiwoj, kakžkoli wuobu-

zpósobil: kdyžby swatý Wáclaw w radu wi jda, wšak welike zimy trpti nemože'še.

pišel, aby ho nikte powstánim nepoctil. 15 Jemužto swatý Wáclaw wece: Podiwoji,

A wšak jakž brzo swatý Wáclaw w radu wizi to, žeE jest zima; stiípaj u m sto-

prišel, uzi-ew ciesa, ano jeho swtí an- pje. A jakž poce w jeho swate' stopje

dli wedú, a kíž zlatý jemu s na cele stupati, tak s jemu nohy shiely, tak jež

stkwí: inhed pied ním se wšemi kniežety nepoce nic zimy cítí; a ty jisté swatého

padna, jemu s pokoil, slibuje jemu, což 20 Wáclawa stopje, ež po zmrzlém blát

by na nm poprosil neb kázal, na tom chod, swé swaté nohy obraíiowáše, wše-

by byl uslyšán. Tehda swatý Wáclaw ruky ckny krwawy bchu. To také swatý Wá-
swatého Wíta na ciesaowi poprosil, a claw z zwlášcieho milosrdie inil, ež po-

inhed jemu ciesar mile dal. Potom swatý hanské a porobné dti kupuje , k SAvatému

Wáclaw s tieni drahým darem do Praž- 25 krstu priprawuje, bohu je ddil; boje s
ského msta prijew, kostel we jm swa- také, aby ižádného lowka krew newinn

lého Wíta uinil, a za tiem po toho swa- nebyla odsiízena, wše šibenice a žaláe

lého otce, Hezenského biskupa, jenž tch oboiti kázal. Ten také dar wlascí od boha

casuow nad Ceskú zemí biskupowého dó- jml, ež prorocsky u budúcích casiech

stojenstwie moc mjieše
,

poslal, prose, 30 mnohé wci prewdl, a znamenit zje-

aby s prijieti neoblenil , ale prijeda ko- weno mu bylo, aby tlo swé babky, swaté

stel swatého Wíta poswtil. Jemužto Re- Ludmily, na jiné miesto penesenie uinil,

ženský biskup dwzkázal a ka : Azda mne, A lak s jest stalo , ež po tom widní

synu milý, potebuješ? wz to ež ten swatý Wáclaw celé tlo swaté Ludmily

kostel, jehož poswcenie žádáš, tenC ko- 35 w Telín nalez, do Prahy pinesl, a w klá-

stel, jakž sem buožím zjewením widl, štee swatého Jiie, tu ježto i dnes hrbí,

powýšen bude w dóstojenstwie arcibiskup- poclivv položil. Potom swatý ^^'áeIaw žá-
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daje wcí nebeských, wšech tlesných wcí bratra swatého Wáclawa nemilostiw ranil.

sob za nic nenesa
,

poslal s\Yé posly Pro nžto rannie ten sám zlý Boleslaw

k swatému papežowi, prose, aby mohl, letl, nejmaje moci nad sluh božím; ale

swému bratru BoleslawoAvi knžstwie wzda- swatý Wáclaw cht dobrowoln obt swií

da, w zákon swatého Benedikta wníti. Ale 5 wzdáti bohu, a duši swú, tociž tlesen-

proti tomu bratr jeho Boleslaw, jeho swa- stwie swé dáti pro milého Jesu Krista,

tým inóm záwid , tlesných wcí žádaje, wezma bratra swého mec
,
jemu wrátil, a

nebeských netbaje, chtieše rád, by kterým ka: Wóle twá bu w twú rukií. Proto se

inem mohl knžstwie eské zem dojíti; zlý Boleslaw nic neobmkil; ale s swými

pro nžto swatého Wáclawa, bratra svvélio, lo nemilostiwými lidmi opt s na oboriw,

na jedny hody Istiwým zámyslem do Bole- swého bratra , swatého Wáclawa zabil , a

slaw pozwal. Tehda swatý Wáclaw smrt ta swatá duše slawn do nebes s swatými

swú pewdw, newinný jako owicka, do- andly wnešena. Potom ta swatá krew,

browoln s wésti pepustil, a to s weli- ježto byla na stnu stelila, jako wolajíc

kú radostí uinil ; neb toho bieše dáwno i 5 na wražedlného bratra , dlúhé asy ižád-

žádal, aby pro swatií wieru swú krew ným emeslem selieti nemožena. Potom

prolil. A když na tch hodech swatý Wá- skrze swatého Wáclawa buoh ziem diwy

claw s swými rytiei na weei sedieše, w echách i w jiných wiastech inil; a

propowd k nim, a ka: Zajtra u vigilii zwláše w tu hodinu, w nížto swatý Wá-

rajského probošta swatého Michala kalich 2 o claw swú krew prolil , zjewil s spasitel

utrpenie pro mého milého hospodina píti na kíži pn králi Dácskému, a takto

budu, aby swatý Michal duši mú hospodinu k nmu mluw: Chcešli swých hiechÓAV

obtowal. A wy také tuto se mnú jasn odpušenie u mne obdržeti , uiii kostel

píte a hodujte; neb již od toho asu wína we jm mého milého muenníka swatého

s wámi wiec píti nebudu této úrody. To 25 Wáclawa. Z toho widnie král s pro-

ek swatý Wáclaw, od weee wstal, bohu braw, kostel krásný we jm swatého Wá-

podkowaw skrúšeným srdcem s nábožn clawa uiniw, slowútn nadal; a tu jeho

zpowiedal, a tu žalostiw za swé i swých swaté jm, jako i w echách, u welic

bližních hiechy zaplakaw, na modlitwy s chwále jmají až do dnešnieho dne. W tch

pes prwospí oddal; a potom nábožn na 30 také asiech ta pezlá swaté wiery nená-

jilnií wstaw, prawé swtlúcie slunce, ježto wislnice Drahomi pohanka, swatého Wá-

duši oswcije, tlo krále nebeského pijal. clawa mát, wšech newrných mater

A když tak swatý Wáclaw nebeské swt- zlostný píklad, jež swej krwi s proti-

losti odním s ohradiw, po tm jdieše, wiec, swatého Wáclawa, swého syna,

nemilostiwý bratr jeho Boleslaw s wražedl- 30 smrt byla zjednala, proto božím pepuš-

ným úmyslem ze tmy na wyslúpil , a tu, cením ped Pražským hradem
,

jako ona

hiešná temnost proti swtej swtlosti, prokletá msta Datan a Abiron , s jest
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propadla. A ta propast jest ziem známa ohawní wražedlného Boicslawa pomocníci

>vsem až áo dnešnielio dne
^

a ti takc rozliná boží ranú wšickni jsií hanebn sešli.

PISNE DUCHOWM.

Nacházejí se pi Modlitbách w Rkp. wecj. bibl. XVII. F. 30 ze XIV stol. Jest jich 18

mezi 197 modlitbami. AVetsí díl z nich zachowal se w kancionalích až do našeho wéku. Píse
^Stála matka bolestiwá", opisowatelem nejwíce pokažená, nalézá se i w jiném rkp. v,e. bibl.

XVII. A. 18. num. 3. s poátkem: „Stáše matka božie žalostieci" atd. Píse „Swatý Wáclawe"
uwádí Hajek na r. 1368, a pipisuje ji arcibiskupu Janowi Okowi z Wlašími ; ale ten na ni

jen odpustky 40denní udlil. Beneš z AVoitmilc (f 1375) jmenowaw ji písní od starodáwna
zpíwáwanau (cantio ab olim cantari consueta) také ji cclau do swé kroniky wložil. Obnáší

pwodné jen 3 strofy. Tištna z rkp. we. bibl. Pražské s hudebními notami w Star. Sklad. V.

str. 5í^. Píse ..Buoh náš wšcmohúcí" zdá se teprw po r. 1378 složena býti, ana také prosbu
o nawrácení jednoty církewní w sob obsahuje. Pocházejí tedy písn ty z wkvv rozliných
akoli, dle písma i jazyku, ne z mladších, nežli XIV století.

1.

Swatý Wáclawe!

wéwodo eské zem,

knieže náš !

pros za ny boha,

swalého ducha. Kyrieleison !

Nebeskéí jest dworstwo krásné

blaze tomu, ktož tam pojde

w žiwot wný,
ohe jasný

swatého ducha. Kyrieleison !

Pomoci twé žrdámy

:

, smiluj s nad námi;

utš smutné,

otwed Avše zlé,

swatý Wáclawe ! K>TÍeleison !

Buoh (náš) wšemoliiíci

5 wstal z mrtwých žádiící :

clnvalmež ho *) w weselí: -)

lof nám ^) písmo welí. Kyrieleison I

Ležal tri dny w hrob,

dal prokláti sobe

10 ruce, ^) noze obe

na spasenie tob. Kyrieleison!

Jesukriste, wstal si,

nám na píklad dal si,

žeC nám z mrtwých wstáti,

1 5 s bohem pebýwati. Kyrieleison

!

1) Rkp. Boha 2) rkp. s weselím 3) rkp.

nám wšem 4) rkp. bok, ruce.

11
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Maria žádiície,

z nebes róže stkwUcie !

za ny hospodina

pros milého syna. ^) Kyrieleison

!

Pane náš Ježíši,

uslyš swoji íši,

nás hiiešne' kesany,

pro twé swaté rány. Kyrieleison !

Swate' Marie synu,

otpust" hiešným winu,

pane Jesukriste,

jenž si wstal zajisté'. Kyrieleison !

O králi nebeský,

uslyš swój lid eský. ^)

Zbaw nás míze te'to,

daj nám dobré' le'to. Kyrieleison

!

Uslyš naše hlasy,

daj pokojné' asy,

Jesukriste králi,

aC l twój lid chwáli. Kyrieleison !

Otpusf naše zlosti,

wšech nás bludów zprosti,

daj nám pro swií dobrotu

swate' cierkwe jednotu. Kyrieleison !

Wšichni swtí proste,

nám toho spomozte,

bych(om) s wámi bydlili,

Jesukrista chwálili. Kyrieleison!

žes ty milý mój stwoitel,

wšeho swta wykupitel,

jakž 1) jsi z panny narozený

a na kíži umuený.

5 Nic tu wiece chleba nenie,

když ta knz slowa dopowie;

než jest prawe' božie tlo,

jakžto jest na kíži pnlo,

ktere'ž nynie knz pstuje,

ío bohu otci obtuje.

O wýplato wšoho ^) swta,

duší našich bud oswta !

Boha me'ho t já chwálím,

mú t duší já welebím,

15 jakžto swatií trojici ctím.

Nebs stwoitel i spasenie

;

na oltái tuto nynie

naše duše sobu sytíš,

a sám sobií šede daíš.

20 O pešedrý daiteli,

pežádiící spasiteli

!

daj nám žiw w t wití,

s milostí t pijímati
^

daj kesanem prawým býti,

25 w dobrých skutciech daj setrwánie,

daj bez hiechu dokonánie,

a potom wné spasenie. Amen.

3.

Wítaj, milý Jesukriste,

wítaj, synu panny isté !

Já t nynie wierií widím,

siln tomu w pln wím.

1) Rkp. pros za nás hospodina,

swého mile syna.

2) Rkp. eské.

30 Stála matka bolestiwá

podlé kíže platiwá,

když wisieše syn jejie.

iež duši lkající,

smutnú a bolestmi

35 prošel me ostrý.

1) Rkp. jakož. 2) Tak rkp.
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O kterak smutná a nuzná

byla la požehnaná matka

jednorozeného syna

!

Kteráž truehlese a ji boleše,

milost iwú matku,

když >vidieše muky swého syna

!

Kterak jest elo>yk, jenžby neplakal,

matky Kristowy kdyžby wiJal

w takej muce ?

Kdoby nemohl se smútiti,

matky Kristowy želeti,

bolestiwé i s synem ?

Za hriechy sweho lidu

>vidala Ježíše w mukách

a biowání poddane'ho.

Widiíc swého siadke'ho syna

mníce, opušceného,

když wypusli duši.

Protož matko, studnice milosti,

m iti twé bolesti muky

kaž, a£ s tobú placi.

Kaž, aC hoí srdce mé

w milosti Krista boha,

af jemu se slíbím.

SMatá matko, to ui,
ukižowaného af by rány

srdci mému aC by byly zsinalé.

Twého syna ranného,

jenž ráil za m trpti,

muky se rnnií rozdl.

Kaž mi wrn s sobií plakati,

kižowaného želeti,

donwadž já žiw jsem.

Podlé kíže s tobú státi,

m tob s pitowaišiti,

w žalosti tohof žádám.

Panno nad pannami pejasná.

mn již nebu hoká,

kaž mi s sobií žalostiti.

Kaž af nesu Kristowu smrt,

umuenie kaž mi býti uastnu,

5 a muky zpomínali.

Kaž m ránami raniti,

kížem m kaž oblahoslawiti

we krwi twého syna.

Plameny abych nehoal podpálen,

10 skrze t abych byl obránen

\Y den siídný.

Kriste, když otsud bude jíti,

daj skrze matku mn dojíti

koruny wítzné.

1 5 Když tlo ume,

kaž af duše dána bude

do ráje nebeského. Amen.

5.

20 Wítaj, milý Jesukriste,

králi wšemohiící,

we wšech miestech wše widiící,

wšech kajících milující,

wšem žíwot dáwající,

2 5 wšeho kwietie krašše klwúcí,

wšie swtlosti wiece stkwúcí,

swým s milým zjewující,

je rozkošn kochající.

Wítaj, slawný stwoiteli,

30 wítaj, milý spasiteli,

wrný mój pieteli,

wšie dobroty dáwateli.

Wítaj, w núzi utšiteli,

wšeho hiecha zbawiteli.

3 5 Dkujemy tob z toho,

z twého milowánie welikéiio,

z potebného, z radostného,

1 1
"
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z rozkošného i šedrého,

jež si ny ráil stAVorili,

Avelini draze wykiípiti,

nebesa dnes otwoiti,

a swým swatým tlem obdaiti,

Avšieho kA>ietie krašše kt^YÚce,

žiwiíce, nikdyž nenmierajice.

Chwála tob, bože, z toho,

jenž iníš diwów mnoho,

twú mocí a slowa twého,

rnkú knze wšelikého.

Tu swé diwy ty zjewuješ,

w chle'b 1) swé tlo promuješ,

z wína swú krew uiuješ.-)

W chlebnéj twái ty se skrýwáš,

božskú swtlostí pokrýwáš,

cele na nebi pebýwáš,

cele w oplatce odpoíwáš
;

ani jsi na nebi wtší,

ani jsi w oplatce menší.

Na nebi jsi wešken zjewn,

w oplatce jsi wešken tajn

;

jakož jsi na nebi slawn,

takéž jsi na zemi tajn.

Když tak diwn k nám pichodiš

s sebií andly piwodíš,

k welikej nám to cli hodíš,

že s andly o nás chodíš.

Twéf jest tlo naplnno

diwów, když jest uinno,

mocným slowem jest swceno,

wrným srdcem uchwáceno.

To každému mieti za to,

jenž jest srdcem takéž wzato,

jako ušty wzem s swato. ^)

1) Rkp. z chleba 2) rkp. uiniješ. 3) w rkp.

pokaženo místo.

Augustin jest swdek na to,

kdyžto bude rozlomeno,

w malé ástky rozdrobeno,

5 po wšem swtu rozdleno,

wše kesanstwo obdleno :

kakož koli ikaždému

málo dáno jest wrnému:

a wšak cele jest prwému,

1 o cele dáno i druhému,

cle dáno i tetiému,

cele také i twrtému,

cele wrn tisíciemu,

cele také posledniemu.

15 A wšak proto nenie dwoje

tlo božie, ani troje,

we wšech miestech wše jedno je,

tak jakž wí srdce moje.

Na to slunce swdka mámy:

2 kdyžto s na n díwámy i)

mnoho poprslków wídámy,

a wšak slunce jedno známy.

(To tlo zde obsaženo,)

jenž jest z diewky porozeno,

2 5 též na kíži umoeno,

a též w zemi pohebeno.

Ten chléb žiwý nejde dolów,

jde na wýsost k otci domów,

krom jest wšech apostolów

30 i wšech(nch) swalých andlów.

Protož, bože, prosímy tebe,

žiwý i rozkošný chlebe,

by otwoil nám dnes nebe,

dal nám šedré dary z sebe.

35 Daj dóstojn t widti,

i
dóstojn t pijieti. ^)

1) Rkp. rozpomínámy. 2) rkp. pijímati.
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Ra(iž) ny dnes nakrmili,

žiwé krm naplniti,

jejie silii posilniti,

jejie rozkoš w duši wlíti.

Daj nám za hiechy plakali,

jiných se práwe pokali,

tob z darów dékowali,

te Yvšíra srdcem milowati.

Pro Iwe' swale' porozenie,

i pro téžké prorazenie,

(i pro twé) okrwawenie,

i pro krásy twé zbawenie,

prosímy (we skníšenosti,)

bože, twé swalé milosti,

by ny zbawil *) škaredosti,

i také hriešné tžkosti.

Raciž hiechy odpustili,

a wiec jiných uchoMali,

a Jábla od nás wzdáliti

;

ra(iž3 zlosti umeniti,

a dobroty pispoiti,

duši s tlem uzdrawiti,

swého ny hnwa zbawiti.

Daj žiwotu polepšenie,

zlé žádosti uhašenie,

prawé milosti rozžženie

a diel dobrých umoženie. -)

Raiž s sebú ny zjednati,

a t práw poznati,

a na te wezdy zpomínati,

a w tom žiwoty skonati.

Raiž tehdy s námi býti,

když bude duši tla zbýti,

w hrózy nás neuwoditi,

nežH w rozkoš prowoditi.

Daj nám, s malkií t widiíce,

kralowati, w tob jsice,

a t wezdy w sob majíce,

a w rozkoši s kochajíce. Amen.

5 6.

O Maria, róže stkwúcie,

matko božie pežádiície !

každého hiešného, ktož s tob poriíie,

jsi jeho spomocnice rucie.

10 Má mysl t w^tom pamatuje,

srdeko s w tlu raduje,

cht býti slííha twoje.

K tob já hiešný wolaji,

w tom s bohu i tob znaji,

1 5 jsem zde w nebezpeném kraji

:

spomoz mi k nebeskému ráji.

Tys dennie hwzda nazwána.

ot boha, ot najwyššieho pána.

Tebií je wšecka smrtedlná rána

2 ot nás hiešných pry wzdálena

Moskú t hwzdú mnozí wykládají,

w tom tob est i chwálu >\zdáwají;

za tebú bezpeenstwie mají,

obdržie wše, což žádají.

2 5 T písmo lilium nazýwá,

pi nmž drahá wón býwá,

pod ním s každý hiešný pokrýwá,

a wšeho zlého a wné smrti zbýwá.

Ke, jenž nkdy hoieše,

30 a wešken plamenit bieše,

swé krásy nic nepotratieše,

ale we wšiej zelenosti *) stojieše,

byl podoben k téj radosti.

Ty, jsiíci plna milosti,

3 5 boha, tak žádného hosti.

1) Rkp. ráil zbawiti. 2) rkp. moženie. 1) Rkp. zelonosti.
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porodilas bez pakosti.

Tiif plamenem ke hoíeše,

když bóh clowkem býti chtieše,

twéj cnosti nic neiiškodieše,

ale pannií matka bieše.

Proto nedajž iimieti w Iiieše^

ale spomoz nám z nich spieše.

Ty stare'ho zákona

podle' písma i božieho slowa,

každe'mu jsi clowku hotowa;

spomoz nám z liiechów rowa.

Tys wšech smutných prawá radost,

ktož w srdci má kterú žalost,

budeli mieti prawú žádost,

bude smrtedlných okow prost.

Tys útcha swta Avšeho,

ra zbawiti wšeho zlého;

daj widti syna swého

5 ped chwili skonánie mého.

Potom toho ra spomoci,

když již pijdu moji roci,

by lestní duchowé soci

nade mnií nemli moci.

1 o Dajž tu modlitAYU tak pti,

se mnií milostiw zdieti,

by mi bóh ráil pieti,

s tebií nebeské králewstwie mieti. Amen.

NEJST.IRSI PEKLAD CELE BIBLI.

Nkteré ástky písma swatho, jakožto evangelia i žaltá, již w X století do eštiny peklá-

dati poato, jakž uwedený nahoe zlomek evangelium S. Jana doswduje : celá wšak biblí nezdá

se žeby ped XIV stoletím do téhož jazyka peložena byla ; aspo newíme o rukopisech

starších, nežli z poslední twrti XIV století, \ve kterých peklad auplné biblí nám se zacho-

wal. Takowýto exemplá celé bi])lí, ku konci XIV století psaný, nachází se w král. bibliotéce

w Drážanech. Weejná bibliotéka Pražská chov^^á (XVII, D. 33) jen ástku podobné biblí, o

nco wšak starší, nežli jest Drážanská, jelikož asi na poátku kralowání Wáclawa IV psána

býti se widí. Rukopis ten pap. we fol. náležel nkdy pánm z Rosenberka, potom Jesuitské

kollegi Krunilowské. Obsahuje pak toliko proroky Isaiáše, Jeremiáše a Daniele, jejichžto text,

dle swdectwí Dobrowského (Uber den ersten Text der bohm. Bibeliibersetzung , in den

neucrcn Abhandlungen der k. bohm. Gesellsch. der Wissenschaflen, 1798, Bd. III, str. 247 si.)

s rukopisem Drážanským aupln sauhlasí. Udáwá wíibec Dobrovvský twero starších pekladu ili

recensí písem swatých, z nichž toliko prwní do XIV, ostatní do XV století náležejí. Mimo uwedený

tuto necelý opis Pražský, a celý Drážanský, jsau z nejstaršího pekladu t. j. z prwní recensí

:

Biblí Litomická na perg. od r. 1411, dwa swazky archowé, od nichž tetí swazek w archivu

p. hrabat Wratislawuw se nachází, wšecky ti rukau Matje z Prahy skwostn a piln psány.

—

Jiná w bibl. Olomucké University, we dvvau knihách fol. na pergam. od r. 1417. Posléze

Biblí glagolitská z Emauského kláštera od r. 1416 na perg. fol. z které jen jeden díl we
we. bibl. a nkteré listy w Museum se zachowaly. Druhá recensí, Husowým prawopisem

znalá, padá již do XV stol. Skoda že jméno muže toho zaslaužilého, kterýž, snad za císaeKarla

IV, celau biblí ponejprw esky wyložil, tmau nepamti pokryto zustáwati musí

!
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Poínají se kniehij Isaiášninj. telców a beranów a kozlów sem nechlel.

Kap. I. A když ste prichodili ped obliej niiioj,

\^ idiiie Isaiášowo, syna Amos, ježto kto jest potebowal z nikií waší tch wcí,

jest widl o domu Judskem a o Jerusa- abyste chodili w mých sieních ? Neofrujte

lemi , za dní Oziáše , Joathana , Achasa, 5 wiece poswátné obti nadarmo ; žžená obt

Ezechiáše , králów Judských. ohawnost mi jest. Hodu obnowenie msiece,

Slyšte nebesa a ušima pozoruj zem : a soboty i hodów nebudu trpti ; nepra-

neb hospodin mluwil jest : Syny jsem wí jsú zástupi waši. Hodów wašich a shat-

wzchowal a powýšil, a oni pak pohrdali ków wašich nenávidla jest duše má ; uci-

ninií. Poznal wól wládae swe'ho a osel lo nili sú mi s nelibí, usilowal jsem wzdr-

jesle pána swlio ; ale Israhelský lid ne- žije s. A když wzwedete ruky waše, od-

poznal mne jest , a lid muoj neurozuml. wrátím oi swoji od wás ; a když budete

Bda lidu hi-iešnému , lidu tžkému nepra- množiti modlitbu , neuslyším ; neb ruce

wostí, plemeni nešlechetnému, synóm še- waši krwe pln jsta. Omyjte s , isti

edným! Opustili sú hospodina
,
poškwr- 1 5 budte , odneste zlost myšlení Avašich od

nili sií swatého Israhelského , wzdálili sú oí od mú. Pestate initi nepraw, ute

s zase. Pronžto bíti budu wy, wiece s s dobe initi , hledajte sudu
,
pomáhajte

pokusujíc o hýení? Wšeliká hlawa ne- tomu, jemužto s jest násile stalo, sudte

mocna a wšeliké srdce truchlo ; od paty sirotku, brate wdowy, a pijJtež, tresk-

nožné až do wrchu nenie w nm zdra- 20 ctež m, prawí hospodin. Budúli hieši

wie , rána a jiezwa a rannie oteklé nenie waši jako erwená barwa
,

jako snieh

zawázáno ani léeno lékastwím, ani po- oblejí; a pakli budu erweny jako erwec,

mazáno olejem. Zem waše pusta a msta ta barwa jako wlna bielá budu. Budeteli

waše zažžena ohnm, wlast waši ped chtieti a uposlúcháte mne, dobré wci

wámi cizí sežhú, a opušena bude jako 25 zemské jiesti budete; pakli toho nebudete

pohubením nepátelským. A opušena bude chtieti , a m k hnwu wzbudíte , me
dci Siónská

,
jako stánek u winnici , a zžee wj. Neb ústa božie mluwila jsú:

jako chalupa w dynnej zahrad, a jako kak s jest uinilo zjewnú hiešnicí msto

msto, ježto pohubeno jest. A bylliby ho- wrné, plné sudu! Sprawedlnost bydlila

spodin neostawil nám plemeno
,

jako to 30 jest w. nm , a nynie pak wražedlníci.

msto Sodoma bylibychme a jako Gomora Stiebro twé obrátilo s jest w trosku,

podobni bychme byli. wíno twé smiesilo s jest s wodú; kiiie-

Slyšte slowo božie kniežata Sodomská, žata twá newrná , towaiši zlodéjewi,

ušima pozorujte zákona boha wašeho lidé wšickni milují dary a následují odplat ; si-

Gomorší! K emu mi množstwie obtí wa- 3 5 rolku nesúdie, pe Avdowie newchodí k nim.

šich? prawí hospodin; pln sem žžené obti Protož toto prawí hospodin wšech zástu-

skopcowé a tuku tuných wcí, a krwe pów, silný Israhelský: Bda! já s ut-
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ším nad mými wrahy, a pomstím sebe nad pidrželi. Naplnila se jest zem stiebra

mými nepátely ; a obraci riikií swií k tob, a zlata , a nenie konce pokladów jejie
;

a Avywážím do istoty trosku twií, a ode- a naplnila s jest zem jeho modlami

;

jmu Avšeliký istec twuoj ; a nawráci siídce dielu ruku jich sú s modlili , tomu , což

Iwe', jako jsií byli diicAve, a rádce t>ye', 5 sú inili prstowe' jich. I nakiwil s jest

jako za dihvna. Potom budeš nazwáno lowk, a ponížen jest muž
;
protož ne-

mesto sprawedlného, msto wrnho; Sión pipiíšej jim. Wejdi w skálu, a schowaj

sudem wyplacena bude , a zase ji w spra- s ^y jám w zemi ped twáí bázni bo-

wedlnosti piwedu; a zete škaredé' a hieš- žie, a ped chwalií weleslawenstwie jeho.

niky spolu. A kto sú opustili hospodina, 1 o Oi wysokelio lo>Yka ponížen jsta , a

zahlazeni budu ; neb pohanni budu ot nakiwena bude wysokost mužská , a po-

modl, jimžto sú obt wzdáwali. A zapá- wýšen bude sám hospodin toho dne. Neb

lete s zahradami
, jížto ste byli zwolili, den boha wšech zástupów na wšelike'ho

když budete jako dub , s nhožto listie pyšne'ho a na wšelikého ztwrného, i bude

prší , a jako zahrada bez wody , a bude i 5 ponížen ; a na wšeliké cedry Libanské wy-

síla waše jako pý kúdelný , a dielo waše soké a wzwedené , a na wšelike' duby

jako jiskra , a zažže s obé spolu , a ne- Bazanské , a na wšeliké hory wysoké a

bude ktoby uhasil. na hory wzwedené, a na wšelikú wži
Kap. II. wysokú , a na wšelikú ze obraženu , a

Slowo, ježto jest widllsaiáš, syn Amos, 20 na wšeliké koráby Tharské, a na wšeliké,

o Jud a o Jerusalemi. A bude w posled- což jest widti krásné. I bude nakiwena

nich dnech piprawena hora domu božieho wšeliká wysokost mužská , a pozdwižen

na wrchu hor , a wzdwižena bude nad ho- bude sám hospodin toho dne ^ a modly

ry . a potáhnu s k nie wšickni lidé. A pó- spolkem zeteny budu, a wejdú w jeskyn

jdií lidé mnozí, a kúc: Pojdte, wzejdm 25 w skalné a w propasti zemské, ped

k hoe božie , a k domu boha Jakubowa

;

twáí strachu božieho a ped chwalú wele-

a nauí nás cestám sw^^m, i budem choditi slawenstwie jeho, když powstane bít ze-

po jeho stezkách^ a z Sión wyjde zákon, a m. Toho dne zawrže lowk modly

slowo božie z Jerusalem, a bude súditi stiebra swého a obludné obrazy zlata

lidi a tresktali lidi mnohé. A skují mee swé 30 swého, ježto sob byl uinil, aby s mo-

w radlice a kopie swá w srpy, nezdwihne dlil krtóm a netopýóm; i wejde w roz-

lid proti lidu mee , nebudu s pistrojie- sdliny skalné a w jeskyn kamenné ped

wati wiece k boji. DomcJakubuow! Pojdte twáí strachu božieho a ped chwalú Avele-

a choJme w swtle boha našeho. Neb slawenstwie jeho, když powstane bít zemi.

jsi za^^rhl lid twój, dome Jakubuow ; neb 35 Protož odpoiíite od lowka, jehožto

sú s naplnili jako nkdá , a wšce sú duch w chiepí w jeho jest •, neb wysoký

jmli, jako Filistýni, a sluh cizých sú s mnien jest on.
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Kap. lil. swého a s kniežaly jeho ; neb My spálili

Aj tof již pán nad pány wšecli zástu- ste winnici mií , koist chudélio w domu

pów odnese od Jerusalemi a od Judy moc- wašem. Pro hubíte lid mój a twári chu-

neho a silného , a wselikii silu chleba, a dych tluete ? prawí hospodin m šech zá-

MSlikií sílu wody, a silného i muže wá- 5 stupów. I wece hospodin: Protož, ež sú

Icncho, a siídci a proroka a Avšcce a se pozdwihly dcery Siónské, a chodily

starostu a knieže nad petidcatf a pocti- rozproslewše šíji, a podle' Avuole ocí cho-

rého na wezrení , a rádci, a nuídrého díly, a plesaly rukama, a chodily nohami

na emeslech , a obmyšleného na eech swými složeným wchodem sií wzchodily

:

wýmluwy božie. A dám , tociž uiním, i o oblysí hospodin wrch dcer Siónských , a

robala kniežaly jich , neustawíní budií hospodin wlas jich obnaží. Toho dne

panowati nad nimi; a letí lid , muž k muži, otejme hospodin okrasu obuwi, a ciešky,

M šeliký k bližnienui s>Yému ; hlun breb- a trace , a zápony zlaté , a náramky , a

tatí bude rob proti starému, hubený epce, a piíty, a úplety, a zlaté epce,

proti dobrému a neurozený proti uroze- 15 a wonky, a oplecie, a prsteny, a ka-

nému. Neb pochytie muž bratra SMého, menie drahé na ele wisaté, a promnná

eledína otce swého, i die: Riícho ty rúcha, a plášíky, a prostradla, a jehly,

jmáš . kniežetem naším bud, a roztrhánie a zrcadla, a karnáe, a záwoje, a tenké

toto pod twú rukií. Odpowie toho dne, loktušky ; a bude miesto chutné wuon
a ka: Nejsem léka, w dom w mém 20 smrad, a miesto ttiwky prowázek , a

nenie chleba ani rúcha ; nerote mne uí- miesto rusých wlasów lysina , a miesto

nití kniežetem lidsky m. Neb oboil s jest pásnice žín ; a najkrašší muži twoji od

Jerusalem a Juda lefal; neb jazyky jich mee sejdu a silní twoji w boji; a budu

a nalezeníe jich proti bohu , aby Imwali truchliti a kwieleti brány jeho , a pusto

oí weleslawenstwíe jeho. Poznáníe oblí- 25 na zemi sede.

eje jich odpowie jim ; a hiech swój Kap. IV.

jako Sodoma ohlášelí jsú a netajili sú. A uwieže s sedm žen w jednoho muže

Bda duši jich! neb s jim jest zlé obra- toho dne, a kúc : Chléb náš jiestí bu-

tilo. Rcete sprawedlnému , ež dobe; neb dem, a w rúcha w naše s odiewatí bu-

owoce nalezení swých jedlí sú. Bda ne- 30 dem; jediné bud wyzýwáno jme twé nad

prawému na zlé! odplata ruku jeho stane námi, otejmí potupu naši. Toho dne bude

s jemu. Lid muoj drái jeho zlúpili , a plod boží u welebností a w chwále, a

ženy panowaly jsú nad ním. Lide muoj

!

owoce zemské wysoké, a radowáníe tm,

jižto t blažena kú , ti t pelšíjí, a jižlo žiwi ostanu z Israhelského lida, stane

cestu kroków twých rušie. Stojí k sú- 3 5 s. Spaseni budu tociž wšeliký , ktož

zení hospodin , a stojí aby súdil lidi
;

ostane w Sión a zbude w Jerusalemi
;

hospodin k sudu pijde s staroslami lida swatý wzýwán bude wšeliký, ktož pi-
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psán jest k žiwotu w Jerusalemi. Omy- dnáwáte duom k domu, a pole k poli

jeli Iiospodin poskwrny dcer Siónských, a pimnijete až do kraj msta: zdali bu-

krew Jerusalema msta s prostednieho dete bydliti wy sami prosted zem ? W
w ducha Slída a \v ducha hoenie. I stwo- mií uši jsú ty weci, prawí hospodin wšech

il jest hospodin na wšelikém miesl hory 5 zástupuow: jediné ac budií domoAve' mnozí

Siónské dcee, a kdež jest wzýwán oblak pusli, welicí a krásní a bez bydlitele ; neb

pes den, a dým a bleskot ohn plamen- deset jitr* winniných inie lálnviku je-

ného w noci ; neb na wšelikéj chwále dnu, tidceti mr semene inie miery ti.

obrana , a stánek zastiennie dne ot we- Bda, ježto wstáwáte ráno , túlat s po

dra , a k bezpeenstwí , a k skrytí ote i o opití, a piet až do weera, abyste wí-

zlého "svichra a ote dše. nem hoeli ; husliky a warhance, a buben

,_ a trúba, a wíno na kwasiech na wašich

:

Kap. V.
, , •

a poteby bozie nepatíte, ani diel rukií

Zpiewati budu milému mému, piese strý- jeho znamenáte. Protož jat weden jest

eného bratra mého, winnice mé : winnice i 5 lid muoj : neb nejml umnie, a šlechtici

uinila s milému mému rohem synu oleje. jeho zemeli hladem , a množstwie jeho

A opletl ji jest a kamenic wybral z nic, žiezí uswadlo. Protož rozšíilo jest peklo

a sadil winnici mú wýbornú, i udlal wži duši swií, a odewela ústa swá beze

prosted nie, a lesici uinil w niej : i akal wšeho konce : i stúpie silní jeho a wy-

aby nainila hroznowie, i nainilajest pla- 20 soci jeho a slawní jeho do nho. I bude

ného wína, A protož te wy, bydliteli Je- sklonn lowk a ponížen bude muž a

rusalemší a mužie Júdší, suJte mezi mnú, oi wysokých dolów spušen : a powý-

a mezi winnici mú: Co jest toho, ježto jsem šen bude hospodin wšech zástupuow w
wiece jml uiniti winnici mej , a neuinil sud , a buoh swatý oswtí s w spra-

jsem? zdali to, ež jsem akal, aby nainila 25 wedlnosti. A budu paseni beranowé podlé

hroznowie, i nainila jest planého wina? A poadu swého, a pusté wci w plodi-

již te ukáži Avám , co uiní winnici mej : stenstwie obráceny ; nowopišlí budu jiesti.

Odnesu plod jejie, i bude k roztrhaní; Bda, ježto tiehnete neprawost prowazy

roztrhám ze jejie, i bude ku potlaení; ješitenstwie, a jako swaz wozowý hiech;

a uiním ji pustu: nebude za nic jmiena, 30 ježto iekáte: pospš a brzo pi den

ani bude kopána, a wzende na ní hložie jeho, abychme widli, a piblížila s i

a trnie; a oblakóm pikáži, aby nedšieli pišla rada swatého Israelského, a bude-

na ni piewala. Neb winnice boha wšech me to wdti. Bda, ježto iekáte zlé

zástupuow dóm Israelský jest, a mužie dobré, a dobré zlé; iníte tmy swtlom,

Júdší rozkošný plod jejie. akal jsem, 35 a swllo tmami; iníte hoké sladkým a

aby inil súd a sprawedlnost: ano pak sladké hokým. Bda, ježto jste múdi w
neprawost a wolánie. Bda, jižto pije- swú oí, a ped wámi ped samými ob-
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myslili. Bda, ježto jste mocni ku pili hne znamenie w národiech daleko, a bude

>vina, a mužie silní ku podpití; ježto pra- šeptati k nmu z krajów zemských, a te-

wa iníte nepraweho pro dary, a spra- dief spšn rue pijde. Nenie ten, ježto

Nvedlnost sprawedlnho odjímáte od nho. nestatecí , ani ten ježto usiluje w nm

:

A protož jako strništ plamenem ohn- 5 nebude diemali ani bude spáti , ani s
>vým a horkost plamenná wyparije, koen rozwiežíe opásaní ledwí jeho, ani s pe-

jich jako pýr bude, a plod jich jako prach trhne emen obuwi jeho; a siely jeho

wzende: neb jsú zawrhli zákon boha wšech ostré, a wšeliké luiše napiat^: paznohty

záslupuow, a uýmluwuswatého Israelského noh jeho jako oblatek a kola jeho jako

zlostn pe>vracowali. Protož rozhnwal s i o ohroma búe. Rwánie jeho jako hvowé,

jest hnw boží na lid na swuoj, a rozpro- wáti bude jako Iwíata Iwovvá ; wzkro-

strel ruku swií nah i pobil jej, i zamútily choce, a držeti bude koist, a oklíí a

jsú s hory a uinily jsií s mrchy jich nebude ktoby otjal: a bude ZMueti toho

lajno prosted ulic. We wšelikých w tch dne na jako zwuk moský : patiti budem

>vcech neodwrátil s jest hnw jeho, 1 5 na zemi, anof tmy smutka, a swtlo s
ale ješt ruka jeho rozprostena. A zdwi- zatmilo w mrákot jeho.

ALBERTA WELIKÉHO KNIHY MRAWNI.

Mezi spisy slawného nkdy mistra Alberta Welikého (f 1280,) jenž od r. 1260 do

1262 byl biskupem Rezenským , welmi chwaln pipomíná se jeho Paradisus animae, sive de

virtutibus libellus, tištný ponejprw w Antwerp 1489 a potom castji. Spis ten již we XIV

století peložen byl od nejmenowaného echa, swobodn a s rozmnožením obsahu, tak že pe-
klad tento 62 kapitol poítá , kdežto jich ori<?inal jen 42 má. Dílo toto zachowalo se we
tech rukopisech weejné bibliot. Pražské, z nichž ale jen dwa do XIV století sahají: XVII,

A. 19 od r. 1383, a XVII, F. 10 z konce XIV století, oba na papíe we 4, onen neauplný

na 107, tento auplný na 146 listech. Z nich podáwají se zde Uwod a kapitoly 20 i 24. Tetí

rukopis we fol. nowjší, jest takoka jen wýtah ze starších. W XVI století Adam z Winoe
knihy tyto znowu z latiny peložil a tiskem wydal u Buriana Waldy w Praze 1580, pak u

Jiínského tamže 1589.

UWOD.
lj(j^ otwrácení

,
podobní k licomrníkóm

Poínají s kniehy o wšelikých ctnostech pokrytým. Nebo ti cožkoliwk widie, wše

welmi užitené. we zle' obrátíc, a zle súdie. Nebo inili

^watý Jan Zlatoústý wykládaje tenie 20 ^to co pokory-dle, djí, pokrytec jest. A
swalho Matúše, i die takto: Jsú nkteí kto pro mdlobu sebe posíliti chce, djí,
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lakotily jest. Pakli jest trpliwý a dobro-

tiwý w ztraw, djí, ztrawný jest. inili

sprawedlnosti-dle, djí, hnwiwý jest; pak-

li bude pokorný, djí, blázen jest; je-

stli múdrý, djí, pyšný jest, a jestli ká-

zan wesel, djí, zawilý jest; a jestli pak

nábožný, djí, nepieteli>Yý nebo nepí-

wtiwý jest , chodí jako odjatý. Jestli

píwtiwý , djí
,

jest swtský a ješitný.

Chceli pak kto býti zoiwý, djí, triíchlý

jest; jestli tichý, djí, neweselý jest, Ma-

jíh lide' milost k nmu , djí, pochlebný

jest. Hledali spasenie lidského a spasenie

swe'ho, co-dle iní, djí, chlubný jest ; nebo

chliíby hledá a pro swé welicenie iní. Jest-

li nábožný a bohu rád slilží, djí neudatný

jest, a jako odjatý chodí, nebo nalicha

jest, djí. Slušie nám znamenati, že n-
které' "Nvášn jsií zlí obyejowe' , že budil

tak welmi podobny k dobrým, a jsiíce zly;

jakož již nynie tohoto asu úpornií mysl

poítají za sprawedinost, nesliné towai-

stwo
,
ješitenstwie za duchownie weselé.

Leniemu djí , chytrý jest , neztráwí s
pielišnií ztrawú. Za šlechetnost a istotu

pielišné okrášlenie sebe mají. Ktož pie-

liš mnoho eledi má, a té hrd chowá,

djí, ctn s má. Ktož dáwá co swého

marn nebo ješitn , toho mají za št-

drého; lakomému na zboží djí, chowa-

ledlný jest, a nazýwají jej wšickni strý-

cem ; ktož slojí upra swií mysl , tomu

djí, ustawiný jest. Poknienstwie za

swatost, a licomrnost za náboženstwie

mají, aby totiž boha milující zdáli s;

ktožkoliwk netl)á na to, což zlého iní

prieliš, ten slo>ve trpliwý a dobroliwý.

Ten ježto jest petwrdý na sild, ten

slowe prawý poprawce; ten ježto nesmie

tresktati žádného neb zlého stawiti, len

pokorný; a ktož jest ješitný, tomu djí,

5 ctný jest ; netbanliwý, ten slowe dobro-

tiwý. Znamenajž, že tmito iny neza-

sliíží žádný wné mzdy. Také jsú n-
kteí mrawi na nkterém lowku , že

jest jako od pirozenie pokorný nebo do-

1 o brotiwý, nebo skrowný, štdrý, litostiwý,

pokojný a také tichý ; tmito také wc-
mi žádný nezaslúží wné mzdy ani

odplaty , donidž milosti božie lowk
nemá. Ale když lowk má boží milost

1 5 w sob , tehdy wším od boha odplatu w y-

sliíží. Anebo pohané i židé jmiewaji tyto

ctnosti dobré, a wšak wné odplaty ne-

wyslUžie jimi; nebo boží milosti, jenžto

jest koen i základ wšie odplaty i mzdy,

2 té nemají. Také jsú nkteré wášn dobré

i dobí mrawowé, ale pak mají je za zlé

wášn, jakožto nkteí blázni sprawedi-

nost nazýwají hroznost a litnost ; nebo

bude-li kto maliko sprawedlný, djí,

2 5 mstí s , inili kto pro nábožensttvie,

djí, clnvály hledá ješitné, nebo ješt

nkak jinak to obrátie. A chceli kto zo-

iwý býti, djí, hoké mysli jest a trpké-

ho srdce. Uinili kto co pro prawií milost,

30 djí pro záwist nebo pro nenáwidnie, ano

pro milost a pro lásku to s stalo
;
ježto

jest jist pro buoh a dobrým úmyslem,

to oni jinak obrátie we zlé , a jiného

ješt mnoho k tomu piinie. A proto že

3 5 jest tak nesnadno rozeznati dobrých mra-

wów Ote zlých, proto chci powdieti, co

jsú prawí a swrchowaní mrawi. Najprwé, co
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jest prawé a swrchowané milowánie boha; propadonio po ctyridcéti dnech, jimž jest

nebo milosU od niežlo milowánie božie po- pak ()li)iistil. K milowání prawdy móž

hodí. to jest máte i koruna wsech mrawó>v, ny prichýUti, že nás milý hospodin prawdií

nebo ona sama okrašluje wse jiné, a bez s nazýwá, a rka: Já jsem cesia a praw-

nie ižáduý jiný mraw nenie bohu wzácen, 5 da, a klož prawdu miluje, ten w božiem

ale ona sama jiné wšecky wzácny eini. swétle chodí. Neb prawda jest swtlost

Protož o ni pocnem psáti. Najprwe' chwá- našie duše, a prawda jest obliej boží.

la bud bohu mocnému, jenž jie kraluje a A prolož ktož wiece prawdy má a prawdu

bude kralowati. miluje, ten jest podoben k dobre'mu peniezi,

1 o jenž dobré striebro má a dobrý obraz.

Take'ž kriwda obliej dáblów je^ prolož

clowk ki-iwý podoben jest peniezi, jenž

má krásný obraz a zle' striebro: takéž

Jistá prawda a wrná jest, kdyžs wrow- kiwý clowk má krásný obliej a zlý

nají srdce, ústa, diela. Neb ktož w srdci 1 5 žiwot. A jakož sto penz zlých nestojí

jin jnui a jiné w ústech, a neplní skutky, za jeden dobrý, takéž sto kriwých lidí

což ústy mluwí, ten již spráwný nenie. nestojie za jednoho dobrého. Prawda jistá

Jakož hospodin sám prawí we tení : Ne jest wšeho žiwota prawidlo a wšech do-

každý, ktož mi die dwakrát: pane, pane, brých inów ukázanie; a ktož prawdu

wejde w králowstwo nebeské. Tociž ktož 20 miluje, ten má ústa krásná a jazyk: a

jedno ústy mluwí a srdcem wieru drží a takéž kiwdú kiwý loMk wiece ústa

skutky neplní , ten nenie wrný a ne- swá naprzní, nežby byla plna rwów ška-

wejde w králowstwo nebeské. Jakož swatý edých, jelikož k duši i k dobrým lidem,

Pawel prawí : Bute moji následowníci, a jimž jest kriwda welmi ohawná ; neb do-

následujte tch lidí, ježto srdcem, ústy, 25 bí lidé a istí mají sprawedlnosli žiwot,

skutky uie. Ten clowk jest wrný a a jich žiwot nenie proti prawd, a jich

jistý, jenž bohu i také lidem plní, což diela a jich skutci jsú wrni a prawi. A
slíbí, beze wšeho promnenie, jedno aby protož prawí lidé milují prawdu tak i na

ten slib promnil pro nco pro lepšieho, jiných lidech. Nebo podlé inów každý

jakož král nebeský nkdy promní swój 30 s k družci pitowaryší, wrný k wrné-

súd na hiešných lidech, když s pokají. mu, dobrý k dobrému, zlý k zlému, a

Jakož s promnilo králi Esechiášowi, je- to proto , nebo každý k sob podobné

muž byl wzpowdl po swatém Isaiášowi miluje. A protož ktož jest wrný, rádby,

proroku, že jemu jest umieti, a pak po- by wšichni wrni byli, aby jemu w tom

tom pro jeho plá a pro jeho prosbu 3j podobni byli. Ku prawd móž ny pi-

pridal jemu patnádst let; a mstu weli- chýliti to, že ona wšelikej wci odoláwá.

kému Ninive byl wzkázal po Jonášowi Neb s wšeliká wc promnije, ale prawda
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nikdy; jakož sám hospodin prawí we clení:

Déwe by se mohlo nebe i zem prom-

nili, než slowa má. Nebo prawda sama

w sob promny nejma, a wždy podlé

toho, jakž se skulci jmají, take'ž s prawda

má, ani mén , ani wiece, jedno jakož s
diela dala neb stala, lak s jich prawda

pidrží, jakož pohanský mislr prawí: Po-

dlé loho, jakož jsií diela neb nejsú, lak

prawda neb kiwda. Neb lýž mislr prawí

opl: Prawda jest pijednánie a swrcho-

wánie wcí a diel s roznmem. Znamenie

jisté prawdy jest, když lowk ani pro

pieze , ani pro strach , ani pro zisk,

ani pro ztrátu zbožie neb lla prawdy

nezamUí, ani kiwd powolí jiným lidem,

ani jie pipustí jelikož móž , a prawdu

wždy zjewí, a kiwdy nikdy w prawdu

nepimyšlije , ani jie okrášlije, ani pi-

krýwá, ani na í wóli Ibaje, ani na sbo-

žie, ani swých slow w který cas pro-

mnije; jedno léby z loho byl welmi

weliký užitek, neb pro welikii niízi, ja-

kož onen prorok Balám wece k jednoho

krále poslu: By mi dal wáš pán Balach

pln dóm zlata, nemohlbych jinak éci, je-

dno jako prawda jest a jakž mi bóh ká-

zal. A také swalého Jeremiáše a swalého

Isaiáše a swalého Dawida a jiných pro-

roków nemohlby ižádný pemluwiti , by

chtli proti prawd mluwiti. Znamení ne-

prawdy jest, ktož jiné w srdci a jiné w
ústech jmá, a len lowk Ižiwý netoliko

jest ležka, ale prorádc, jakož swalý Kry-

sostom prawí; neb len, jenž lže, chce,

by mu ten wil, jemužto lže, an jemu

prawdy neprawí, ale chce jej pelúdili.

A ten jest horší než ižádný zlodj ; nebo

zlodj tlesn škodí, ale onen na duši,

jenž chce blud uwesli ; nebo zlodj swého

dobrého hledá, ale onen cizého zlého.

Kap. XXIV.

O matorném lowku.

1 o Prawý matorný nebo zoiwý lowk jest,

ktož wše žádánie i wše síly duše swé shro-

máždí w buoh a k bohu; nebo tiem bude

wzdálena duše ot ješitných wcí. Nebo zo-

iwý lowk chowá s ote wšie lehkosti,

1 5 a drží wšecky swé smysly tiše a pokorn,

a wzdalije je ot marných wcí, ot weselé

ješitného. Nebo jakž s pt smyslów roz-

trhají a rozblúdie po marných wcech a

ješitné radosti: tak lowk inhed bude

2 lehkého žiwota a marných a ješitných oby-

ejów. Neb prawí múdrý Salomún: Wše-

cko, což jest pod sluncem, jest ješitnost

a ješitenstwie. A prolož když lowk ne-

chowá snažn pti smyslów, tehdy ješi-

2 5 lenslwie wkrádá s w naši duši, i bude

naše duše ješitná ot marných wcí, jež

jest widla, slyšala, dotýkala. K zoiwým

a tžkým nrawóm mohlby ny pichytili

ten píklad našeho Jesukrista; nebo clem

30 to, že jest plakal, smuten byl, žalost

trpl, biowán, kižowán: ale by s kdy

smál neb dobrý den ml, loho nelem.

Také mohloby ny pichýliti k tžkým nra-

wóm to, což múdrý Salomún prawí: Wáš

3 5 smiech bude s Irucliloslí smiešen, a wa-

šeho weselé skonánie w plá s obrátí.

A také hospodin prawí we tení swalého
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Malje: Blažení, ježto nynie truhlost máte, kwasiech na wašicli; a pro poieby waše

nebo polom biitlele se weselili. A také božie nepatíte , ani diel rukií jeho zna-

pra>ví >ve Mní swatébo Lukiíse: Bda menáte. Znamenie ješitnosti a marnosti

>váni, jenž se nynie smjete, toeiž zde jest, ktož jest botow k smiechu a ku

na swt, neb potom budete plakati, to- 5 pospílení^ a ktož se kryje matorných (zo-

cii w pekle. Nebo ješitné ^veselé Avzda- riwýcb) lidí, a marných se pi-idrží. Ten

lije ot boha. Znamenie tžkých nrawów >velmi heší, ktož marn mluwí^ nebo

a matorných na clowku jest , ktož ani mezi wšiem národem žiwým nepožiil bóh

leiikým sloweni, ani skutkem, ani posmie- ižádnému úst k mluwení, jediné clowku

v\aje se, ani pospíleje, ani kterého cínu lo rozumnému. A to jest weliké dóstojenstwie

swé wóle k tomu pidá, ani družce pri- na clowku. To móž po tom znamenati,

wede, aby kým bylo pospíleno, neb marn že jest peškaredo zlo nmu býti. Nebo

co o kom powdieno ; ale wždy s wšie jazyk jest posel rozuma. A protož když

marnosti wzdalije, i swého bližnieho, je- kto co marného propowie, to je tak sliino,

likož móž , a chowá s tch lidí , toho 1 5 jakoby múdrý blázniwého a nemiídrého k

miesta i marného íasu; nebo každý to miídrým lidem pijednal. A marní lidéjsií

wie: ktož s s smolu obchodí a dotýká podobni swiniem: nebo swin tak brzo

jie, ten býwá zkálen-, a takéž ktož s s ústa w bláto wsune, jako nohu. Takéž

marnými lidmi obchodí, ten bude marný. marní lidé déwe hotowi k ješitnému než

Prawí swatý Job: Lidé, když jsú m wi- 20 k dobrému, a wiece ústa kálejí, než ižádný

dli, tehda jsú s skryli. Nebo byl jest jiný úd. Také jsú podobni psu, ježto mezi

je tak nawnadil a nauil, když jsú co masnými krámy bhá, ten má wždy ústa

marného mluwili neb inili, tehda jsú s krwawá; takéž oni zmazali jsú ústa krwí

jeho báli, a jsú co o nm marného po- marnosti. Oni jsú jako hrad bez wrat,

wdli, tomu jsú newili. Prawí sám 025 jako msto bez bran.

sob : A jsem s kdy zasmál, tomu jsú te s to, že jeden swatý otec jdieše

nedowili. A týž Job prawí o marných s jinú bratí k swatému Antoni. Tehdy oni

bohatcích : Wycházejí jich robata jako stáda jemu poechu mnoho rozpráwti o swém
a jich mládenci weselé s hrajiece, držiece dlání, i také z písma ; ale on wždy mlcé-

buben a husle, a tšiece s zwukóm war- 30 še. A když pijedu k swatému Antoni,

hanným , wedúce w rozkoši swé dni, a tehda otáza jeho swatý Antoni: KakC

we mžení oka do pekla budu wedeni. A s líbie bratie
,

ježto stebú šli? Tehdy

ješe o týchž prawí hospodin skrze Isai- on powd: Dobí jsú, ale jich pieby-

áše proroka a ka : Bda wám, ježto wstá- tek a jich domek nejma dwí: ktož chce,

wáte ráno, túlaf s po opití, a pít až do 3 5 ten tam wejde, a co chce to pojme. A
weera, abyste wínem hoeli; husliky a také ktož nechowá swých úst, jest jako

warhaníci a buben a trúba a wíno na bán neb bán bez pikrywadla. A také
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cožkoli dotkne božie tlo, Icc riícha , le a kolikrát twá ústa dotkla jsií jeho, jichž-

c o jiného, to wrni lidé za swatost jmají: to proto nic neistíš!

ŽIWOT JEZISE KRISTA.

I tento spis, obsahem wýborný, zdá se pwodn latin sepsán býti, akoli originálu

latinského po ten as wytknanti nelze. Spisowatel složil žiwot Kristvv podlé ty evangelií,

a jen na jednom míst nekanonického evangelium Kikodemowa se dokládá; na jiných z úst-

ního podání, z wyprawowání pautníkw a t. d. erpá. Ponwadž i Alberta Welikého se

dotýká, patrno, že teprw ku konci XIII neb na zaátku XIV století dílo swé hotowil. Zacho-

walo se nám w rkp. pergam. weejné bibl. Pražské (XVII, A. 9.) listw 113 we 4, z druhé

polowice XIV století. Tištno z toho ješt nic nebylo.

List 9. cieho uslyšaw, poe w sob mysliti, a ka

;

Pozwal k sob buoh otec Gabriele Toto poselstwiepediwné jest , nikdy neslý-

archandla , a ka k nmu : O Gabriel

!

5 chané, a wyniká nade wše smysly a nade

bud posel o pepowýšenej swátosti. Tob wše rozumy sahá, jež ten
,
ježto w che-

samému zjewuji to tajenstwie. Wizi, jež rubínowej opatrnosti pehrozen jest, w se-

len
,

jehožto jsem k mej twái podobna rafmowém horúciem milowani ziedlnosti,

uinil, zastaral s w hieše
;
jehožto jsem a we wšech andlských mocí pirozenie

k swtlosti stwoil , to jest juž zamra- 1 o ijedniem rozumem neobklíen jest, ten u

ila dáwná temnost. Aj , to pro jich pepokornéj dwici žiwótku piebytek sob

weliký blud, necht aby zahynuli, musi pósobí. Kak to móž býti, by tak ne-

s swého mocného stolu dolów sstúpiti, obsiežiwá moc
,

jiejžto wes swt smy-

a nad nimi s smilowati skrze mého mi- sly nemóž obklíiti, by s ta mohla tak

lého syna na swt seslánie. Jdiž k d- 15 umalej schrán jejie swatého žiwota schrá-

wici s brzkostí
,

jiejžto jm jest Maria, niti ? W niž dobu andl tak mysléše, pro-

jdi k mého štola dóstojnému piebylku, mluwi k nmu hospodin, a ka : Co my-

jdi k druhému na zemi nebi, jdi k uo- sli zamucuješ? Zdalis nedál prwé ode

chrán mé wšie svvatosti, jdi ku pezwo- mne poselstwie? —
lenému piebytku narozenic mého, pro- 20

wolaj swtu prwý hlas mé radosti.

To rozkázanie andl ot boha wšemohú-



353 ŽIWOT JEŽÍŠE KRISTA. 354

List 10. 60(11 k weeii. Tu wiece sl/.í jeho nialka

Tehda andl to poselslwie ot swalé než krmí jedla , ani co jiného einiese,

trojice piijein . k nebeské dwice modli- než wždy jemu w oi patrieše. Na tej

lebnému pokoji s približiw, k ní pristií- weceri Jexíš neskrylo k apostolóm pro-

piw. a pi-ed ní s welikii poíeslí j)oklok, 5 mhnvil , kak má na smrt prodán i pro-

ukázanie nebeské jí prorekl : Zdráwa mi- razen býti, O piehoiká twá, milá matko,

losti plná ! Tu prawi swatý Ambrož : Ež weee, tak hroznu nowinu slyšowši ! Tu

andl k ní wsliipiw , nenalezl jio w uli- prawí swatý Anselm : By bylo lze matce

ciech , ne na okéncích na swélské woci boží "Nvodoti, jonžtoj" jml jejie syna pro-

hledajice, ne na tržišci s lidmi o ješit- i o radili, bylaby na swé hrdélce prowaz

ných Avécech mluwiece, jakžto nynéjšieho wezmiíci ped ním placíci na zemi padla,

s» la panny mnohé cinie, ale w skrytém a kiíc : Smiluj s nade mnií nad nobo-

pokojiku nalezl ju , ana s bohu modlí, žikií, milý Judášil Zádášli ote mne ka-

a prosiec, aby buoh seslal na swt syna lích penz, chciE ráda pro wse swé dni

swého jediného dáwno slíbeného. A jakžto i 5 mýma rukama na t dlati, a tob wešken

swalý Jeroným w jednch starých kní- nájem dáwali. Pakli na lom dosti nenie,

hách nalezl , w tu hodinu Maria ctieše ale bez mé cli úraza leckomu m za pe-

swalého Izaiáše prorocstwie , tu ježto s nieze prodaj , a w službu leckdo porob,

píše: Ai to halma, lociž diewka, pone jediné s nade mnií smiluj, a mého mi-

a porodí syna, jemužto jme bude Emma- 20 lého syna neprorazij ! A také to Anselm

nuel , toiž buoh s námi. To peetši, i prawí , ež by byla swého syna prorádci

poe mysliti , a w swém srdci žádajíc widla , tolikby byla ped ním žalostiw

wzdychati, tak w sob mluwieci: E, bych plakala, krom a by byl twrzij než dá-

já wdla , která to bude tak swatá i bel , bylaby jej k smilowání piprawila.

dstojná diewka, z niežlo s má naro- 25 Toho jiej syn boží proto zjewiti nechtl,

diti wšemu swlu slíbený spasitel , kak- aby s to jí nerušilo , což bylo wšemu

bych já jí ráda sliižda, abych s jen je- swlu na spasenie o jeho umuení psáno

;

jie twái nahlodala. A když ona tak my- ale ozrw s na ni toho weera, tmito

sléše, w tu hodinu andl k ní wstiípil, slowy jie potší, a ka: Nepla matko

i nalezl ji, ana kleieci k zemi niciošo, 30 milá, s lebií wzajilejší stedu wes den

bohu s modléci. Tu jí i ekl: Zdráwa ostanu. Tu noc Ježíš u Belhanii byl,

milosti plná ! Buoh s tebií ! — s matku a s uenníky milostiw pomlú-

wajíc, ale Judáše tu nobiešo, neb juž o

List 85. jeho smrti chodieše. —
A když Ježíš do Bethanie toho weera 35

prijide, jeho matka proti nmu slzíec wy-

nide
,

pituli ho milostiw. Potom s ní

12
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List 108. dly; ale w hrob jeho nenalezli. A když

twrlé se zjewil hospodin toho dne to odmluwichu , tehda k nim Ježíš wece

:

dwma ucenníkoma, ana jdeta do jednoho O hliípého smysla lidé, a pozdní srdcem

hrádku
,

jenž slowieše Emaus. A když k wi-ení \ve wšech wcech
,

ježto jsú

lak po cest jdiíce mezi sobií mluwsta 5 proroci mluwili ! Wšak jest tak musil

o tch Ježíšowých piebziech
,
ježto se trpti Kristus, a tak wníti w swií chwálu

!

byli tch dní pihodili : tehda Ježíš pi- A pocen od Mojžieše a ote wšech pro-

blížiw s k nima
,

pojide po cest s ni- roków , wyprawowáše jim písmo o sob

ma , a oci její tak s boží mocí držesta, psané. A tak mluwiece, piblížili s k tomu

jakžto jeho poznati nemožesta. K nimažto 1 o hrádku
,

ježto slowe Emaus. A tu s
Ježíš wec : Které jsú to powsti, o nichžto Ježíš poekl, jakoby chtl dále jíti. Tehda

spolu jdiíc mluwita, a tak truchlá jsta ? ona poesta nutiti jeho, a kiíc: Osta

Jemužto jeden z ní, jménem Kleofáš, od- s náma , neb jest již nadweer! Tehda

powd, a ka : A zda jsi ty sám piítník Ježíš šel na hospodu s nima , ana jeho

w Jerusalem , ež newieš , co s jest
, ^ ješe nic neznáta. A když tak spolu se-

tam nynie w tchto dnech pihodilo? dechu, jakž brzo Ježíš wzem chléb po-

K nimžto on wec: Co s jest stalo? žehnal, a ulomiw i podal jima, a inhed

K tomu oni echu, o Ježíši z Nazarena, jsta prozela, a na tom miest jeho po-

jenžto jest byl prorok mocný w ei i znala ; a on inhed ped nima zmisal. Tehda

w skutciech ped bohem, i ped lidmi; 20 ona spolu mezi sebú wecsta: A zdali

kak jsú jeho židowské starosty , knžie, naše srdce w nás nehoalo jest w tu ho-

i kniežata naše dali na smrt , a ukižo- dinu , kdyžto s náma jda po cest mlu-

wali jeho. A my s nadjchom, by on wieše, a písmo náma wyprawowáše? A
ml wykúpiti národ Israhelský. A nadto w tuž hodinu wstawše , do Jerusalema

nade wše dnes jest tomu tetí den, jakž 25 šla. A tu nalezli jedennadst apostolów,

jsú s ty wci staly. A tak jsú nás n- ani s spolu sešli, a ti, ježto s nimi b-
které ženy z našich pežesily, ježto byly chu , ani mezi sebú pomlúwají, a kúc:

ped switáním u hrobu, ježto nenalezše Zajisté wstal z mrtwých hospodin, a zje-

jeho tla w hrob, pišly k nám, a kúce: wil s SAvatému Petru apoštolu. Tehda ta

ež jsú andlské widnie widly , a ti 30 dwa ucenníky pocesta také prawiti, kak

prawie, by byl žiw. To nkteí z na- s jima na cest pihodilo, a kak jsta

šich uslyšewše, wstawše k hrobu šli, a jeho poznala, když jima chleba ulomiw

tak nalezli
,
jakžto jsú byly ženy pow- podal. —
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SPOR DUŠE S TLEM.

Allcíforicivá báse. Tlo rozkoši oddáno : duse pedstírá jemu smrtedlnost a wytýká, že

pro ne trestána bude. Ume tlo, duši ert si osobuje, kteráž Marii matku boží o pomoc žádá.

Maria odejme ertu duši, a piimlauwá se za ni u syna, kterýž dá ji swým saudcum Prawd,
Pokoji, Sprawedlnosti a Milosrdenstwí na saud. ert žaluje na bezpravví, ale Maria duše

zastáwá. Saudcowé ujmau se jí též. Pokoj slibuje jí získati milost u Ješíše. [Milosrdenstwí

nepochybn nad ní se slituje, což wšak chybí w rukopisu, kterýž welmi porušen jest opiso-

wateli]. Podáwá se tuto, ac necelá a na mnohých místech, záworkami [] znamenaných, po do-

myslu našem oprawená. Nachází se pak ta báseii w rkp. we. bibl. XVII. A. 18 kdež i jiné

spisky obsaženy, jako: Hodinky panny 3larie, Pašije, Píse ..Stáše matka božie žalostieci''^ Kterak

mají wšeckerny wci zpósobeny býti, Wýklad pátere, Modlitby.

Slyš, jakž bylo nkdy wzácno,

nicby mi nebylo pracno

istí ot boha mocného

moci^ i ot syna jeho

i ot swate'ho duchu cínu,

tem jednomu hospodinu.

Mnozí s w tomto swt cliwále',

— ale radjše s w Kristu chwalme,

a jakž toho nic netbají.

Slyš každý, což powíedají:

tohoC mi je welmí o mé;
smrt ny skrotí, na to zpome.

Mnozí na to nic netbají,

swta wiece poslúchají.

Praw áblu o náboženstwí,

a ctnému mnichu o wílzstwí;

[rcí smilnému, stoj w istot!

spieš jej zahubíš w žiwot^

rci muži, nech tenko prade,

by byl jako w ženském ad,
by piadl ustawin niti,

wiz, kak móž k tomu pijíti !J

We oslici naúzkií bew,

než pi-ewedeš, spadneš s níe deV;
polož swini safier, zlato,

s druhé strany kydni mláto :

5 spieše s mláta pi-ichwálí;

nemóžE drahých wcí znáti.

Též jakž kemen na bysteni,

po nmž prudká woda chení,

tepef we woda we dne i w noci,

10 wšak ho proto nerozmoí^

déwe s jeho chýle pichwátí,

pod nímž kemen krásu tratí.

Tchž píkladów ukrátím,

na swój úmysl s wrátím.

1 5 Jestli kto smrti bezpeen,

zde na swt dlííhowen,

ten netbaj na to prawenie,

ani be smrti pokánie •,

[pakli rt s clowkem píle,

2 smrti ostiehaj s mile] ^).

1) Rkp. pakli oslriehaj se mile

smrti s rtem clowkem pile.

12*
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Ot prwa swla pocátka

Adam, Ewa, pnvnie matka,

do dnes lidé kam jsií se dli?

smrt wšeckerny pry [pospieli !] *

)

Slyš to starý, jako mladý,

by poslúchal této wády.

S swú se duši wadí tlo,

duši pehádati chtlo.

Proto duše k bohu wzdychá,

neb ji silná strast upichá,

zbudiíci swta, w hoi býti:

proto by chtla pijíti

k milosti boha prawého,

Jesukrista nebeského.

Tlo s proti ní zpierá,

proto duše slz utierá,

radieci tlu na pokánie,

a tlo s tomu zbráni(e),

ka: Božiemu naped býti,

proto nechci smutno býti;

ty pla, dokud tob libo,

mnf jest plakánie nemilo

;

já s chci wesele mieti,

a ty se mnú, ac budeš chtieti.

Duše.
Benedic! rac požehnati

ten, jenž ráil duši dáti,

cis tlí w tlo

wlil dosplo,

dokonaw wšech údów dielo.

Wlil w te est ducha swatého,

podobnost obraza swého,

t darowal

i obrowal, ^)

rozomenstwiem korunowal.

[Dalf rozumentwie každému

k inu zlému i dobrému

:

wiz co in
we twéj win,

5 dušiky wšak neuwin !]

Drž s, na která chceš cestu,

to pak zwz za prawdu jistií,

žef jest dáwno

zwstowáno,

1 o plá s weselím w písm psáno.

Tlo.
Netbaj na to, duše milá!

wšak vndíš, žeC we mn sila,

rozum s krásu,

1 5 s wší whlasií:

jázC neznám smutného asu.

Milá duše, netbaj na to,

pust smutné myšlenie toto.

Zbožie mnoho

2 mám, bez nho

newiem wesela nikoho.

Z toho dám swú bohu obf,

obrátím jej k sob opt;

jáz klekánie

25 i wzdychánie,

asto zdji pro pokánie.

Buduli w em pobliídilo

pokoím s, i budu milo

;

skutka mého

3 boha swého

utši(m) 1) z tla kechkého.

Duše.
Milé tlo, pro slibuješ,

slibuje nenapluješ?

3 5 Tof jest prawda.

1) Rkp. pospile. 2) Tak rkp. obdarowal? 1) Rkp. utesi m.
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iwÁ mysl žádá

pokánie, lélo otkládá.

Jako hawran wezdy kwáceš

;

ach télo, co nade mnú pášeš,

ze,diš: zajlra,

lajtra, zajlra!

proto duše w žalostech tápá.

Tuhá žalost, silné hoe

rozchodí m, twé nádworie;

strast w sirob

we wší mdlob;

wládni ninií, jsemf w twéj w osob.

By bylo lze sebií wlásti,

chtla bych lépe uklásti

:

swój nábytek,

i pnebytek ^)

dalat za rajský užitek.

Tlo.
Bu wesela, duše milá!

chwal boha, žes pihodila

vr mé se tlo

!

wz zacelo,

mnf jest silné zbožie pielo -).

Káži stodoly zboiti,

chci wtie nowé stwoiti,

pro nadji

we wše zdji,

to swé zbožie dobe jmji ^).

Jez a pí, mj s w esele,

netbaj na to, což w kostele

knžie hrozí **),

mniši množí,

druh ped druhem litbu twoí.

Na to si duše wzpomínaj 5),

1) Rkp. prenábytek 2) rkp, pišlo 3) rkp.

wedie 4) rkp. hroze 5) rkp. s rozpomínej.

tato slowa vv srdci znímaj:

peniez w mšce

i we wší cest

najwtí pietel, wz jist.

5 Duše.
Maria, plná radosti,

tiížím toho twéj milosti,

ž"" ne mií winií,

pro zlú hlínu

1 o jáz nebožicka zahynu

!

Ach, toE mi s siln slýšt

;

nenie *) kto milosti zíšt,

než prut Jese,

jenžto je s,

1 5 na nmž kwitnúcí kwt ktwše ^).

Zrušilo s mé weselé

:

wizi swého nepietele,

ke mn spchá,

mne do smiecha

2 nenie ^), ležéc prosted hiecha.

Jáz nebožicka hubená,

hiešnú hlinií zahubená;

wšechna diela

mého tla

2 5 hubenicú mnú dospla.

Tlo.
Pro mi to uásilé iníš,

duše, že m k bohu winíš?

darmo ztuláš,

30 ž' m omliíwáš:

jáz newd, w koho ufáš.

Duše, rozomjž tomu praw,

jázC jsem ješt plno zdrawie:

to wiem cele,

3 5 že w mém tle

1) Rkp. nynie 2) rkp. kwytniešc 3) nyníe
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miewáš rozlin weselé.

By ty práw rozomla,

se rnnií bydleti umla:

duše milá,

we mn síla,

bychwa spolu dobe zbyla i).

Božieho tajenstwie nevvieš ?

pakli wieš, pro mi nepowieš?

Duše, netbaj,

mne nehnwaj,

až smrt uzíš, tož se bnwaj.

Duše.
Mého srdce hrozná strasti

že mi nelze sebií wlásti:

to wiem praw,
ž' m ostawie

twéj wší win: ach mej hlaw!
Rozchodí m strast w sirob,

srdce pwžalostnej mdlob:

hoe z hoe,

že tak spoe

wizi wychodiece zoe!

Tlo.
Nemluw toho, milá duše!

tobC se mnií býti slušie.

to mj za to,

že newzato

Ote mne stiebro ni zlato.

Když m utká nemoc s mdlobii,

tehdy s protyi s tobii;

[me' wše zbožie

chudým wložie,

když ny spolu w hrob položie.J

D u š e.

I co s sbo/ím komoníš?

tlo, pozd zaje honíš!

Wšak tu býwáš,

i to slýcháš,

pro nž asto srdcem znýnáš.

5 Když to ume, kam s dji?

zda jich pohesti mji?

Nespomóže,

ni wymóže

tebe ni mne z smrti zbožie.

10 Na to, tlo, rozpomínaj,

toto slowo w srdce wznímaj:

kdes s wzalo ?

jak 1) wzcházalo ?

s íms s sem na swt pimalo?
15 Kterým s tu jménem chwálíš?

tak s chwal, jakž mne nespálíš.

Pro rec pro tu 2)

w strastmi rotu

wrhúE námi, jako slotií.

20 Tl o.

Milá duše, zda jsi lacna,

že m iníš tak rozpána?

Jáz mám hrady,

miídré rady,

2 5 dosti bohaté ohrady,

Jmám ddin i platów mnoho:

milá duše, poslyš toho!

Jáz mocný pán,

co chci, to jmám,

30 nikom(ém)už s nepoddám.

Wz to, žet jsem wítz prawý;

rci rtu, af s se mnu dáwí,

nebo see,

zíš, 3) an wlece

35

1) Rkp. nezbyla.
1) Rkp. otkudž 2) rkp. Re pro tvvú 3) rkp.

uzlíš.
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po sobe seeué plece!

Slyšh Samsona silného,

Achille prwítézného,

Saul, Jonalan,

Dawid, Nathan,

každý od smrti pomatán.

Tof já razi, duše, tob,

bud rozpácna sama w sobe

:

otkud jedeš,

ztlí ec wedeš;

zdas lilek pila, co bledeš?

Twa rec, taf m welmi smsí

!

tomuC s mé srdce teši

:

oko jasné,

[líce krásné],

me' wše mysli pr>vhlasné.

D u s e.

P^Tha co udatnjšieho?

Absolona nic kraššieho.

Kto SAvií krásií

yst wšeni asu

>vrowná ^) s k jednomu wlasu?

Ester, Bersabé, Elena,

Judyt, Ráchel krásná žena,

[Pošla] -) Dida

i Dalida;

wše smrt na hromadu zkyda.

Kám s dl [nuzic chudého] ?

wera byl, dnes nenie jeho

!

Zle s mele,

smrt s pele,

pojdef w nás smrdutá pele.

Wraf s k smyslu, tlo, ruí ^),

nežf s ot tebe otliíi ^);

1) Rkp. newrowiiá 2) rkp. Zalida 3j rk[).

ru 4) rkp. otkodhicím.

1 o

] 5

20

25

30

35

wzdj klekánie

i wzdychánie,

za swé hiechy ci pokánie !

T é I o.

Co s lekáš, duše moje?

zda s bojíš nepokoje?

wšak wieš cele,

že w mém tle

wšeckna jest múdrost dosple.

Nadarmo s, dšue, blázníš,

že mé nemúdrostí klázníš:

wše zpiewánie

i miídré psánie

mej s miídrej hlaw klánie.

Duše.
Slýchallis Aristotele

a Horáce i Virgile? ^)

Jich ctná slowa

i dnes nowa
\

kéž s jich kto smrti schowa

!

Augustin, Jan, Bda, eho,

Jeroným, Bernart i Ambrož

sami psali,

i písmo znali

:

kéž jsú s smrti schowall!

Tlo.
Chcešlif, nad wrch (já) powd,

což k tob najlépe wd:
éci smji,

ž" mám nadji,

když w swej kráse pobledji.

Známf lékaów chytrých dosti,

jichf m múdrost dobe zprostí;

z jich lécenie

l)Rkp. a Neroje i Wiryule. 2) r. nejlepšieho.
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i ctného cenie *)

bude mých dnów ") prowleenie.

Duše.
Petr Mohucký kam s dl,

mistr, jenž le'kast\vie wdl?
Jmi mnozi

jako bozi

slowiechu, wšak wše smrt zmoi.

W emž ty tede máš nadji?

to já po^ydieti smji:

hlíno hiešná,

jsi wšetena,

wšak k spasení nepospšna.

Tlo.
Powz pro s buoh narodil?

i zdali, aby nás rozplodil?

s nebe sstiípil,

smrt podstiípil

aby nás z pekla wykiípil.

Wiešliž to, že náš spasitel,

wšie radosti wykupitel,

na kíž wslúpil,

ny wykiípil,

ábla wšie moci oblúpil?

Clowstwie na kiíž *^) rozhostil,

by nás wšeho híiecha zprostil.

Ménž wýskaj,

mn nestýskaj,

milá duše, úst pitiskaj.

Razit bu w sob rozpána

:

wieš to žes mi ^) w službu dána;

i mj dosti

[mé hokosti,]

nei mi wiece žalosti.

1) Rkp. cccnic 2) rkp. pro 3) rkp. Clo-

wcenstvvie na kíži 4) rkp. ze sniy.

Duše.
Žalosti (ty) m utýkáš,

tudy swé zlosti dotýkáš

:

žel bud bohu,

5 mne nebohú

twá e žene we strast mnohií

!

Zda newieš, cof w písm psáno,

swatým Janem ukázáno ?

10 Najprw s otpowz sebe,

nerzi i) mne, ani já tebe.

Swój kíž wezma,

wóli otejma, -)

následujž Ježíše pána.

15 Tlo.
Co s duše swáíš se mnii?

wšak moci nemáš nade mnú.

Nemocné hoj,

mn daj pokoj,

2 ty, má wóle, ^) jsi žiwot mój

!

Já s chci wesele mieti

;

bu to, což buoh ráí pieti;

ryn skoím,

2 5 o okroím,

a wesele s zatoím.

Duše.
Wraf s , tlo ! kam chceš jeti ?

Smrt chce s tebú poet wzieti.

30 Sbožie nawraf,

duše netra,

a swého bujenstwie ukraf.

Owce upomíná z wlny;

ui s nimi poet plný,

3 5
~ ~~~ '

1) Rkp. nerzy 2) rkp. vvezina na se a swú

wli otejma 3) rkp. a ty má wóle poboyny

žiwotek nioj.
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Avraf wše riícho,

co twé brucho

ledralo, — — — —
Cos wzal striebra , luih za to

poet , i za ušecko zlato
;

zeméf >volá,

žeC odolá.

na>vrálíš wse bez kramola.

Komonstwo , hrady i ddiny

af se w to invieže jiný.

Dostis pýchal

!

zdas neslýchal,

ž' máš uinrieti , i budeš pykal ?

Tlo.
Duše. poslyš mií jistotu:

dala mi žežhule [Ihótu,]

šest deseti

let bez pti

jmám žiw býti, rac wdti.

Z tch jsem žiw byl šest k tidcetem,

praw o tom bláznóm neb dtem,

Ty cheš tomu,

bych nkomu

wzdal swé sbožie? nedám komu.

Duse.
NechceC w tom smrt dosti mieti;

chcef dnes twú duši otjieti:

to zpomínaj,

w srdci znímaj,

za hiech pokánie pijímaj.

By mohlo získati milost,

tiem by mi zahnalo truchlost.

Co s smješ?

zle mi peješ!

kam s i se mnu podješ ?

Tlo.
Toí jest me'ho srdce tííha;

duše , myješ m bez lííha.

Hoe mého

welikého

!

nemám s tebú dne dobre'ho.

5 I co na m tolik woláš?

wšak widiš ,
ž' mi neodoláš

;

hroz jinému,

a mn s\ve'mu

nehroz tlu weselému.

1 o Zda jsi ješt nezlanla ?

s nocis wina dosti mla,

e pro twoji

já s boji
;

jázf t huben zápoji.

15 By s se mnú neswárila,

strach , by s sama nezpaila.

Duse.
Co chci e'ci , tot jest prawda

2 když s kiwý s prawým hádá,

wyložena *)

muž neb žena,

ktož kiwdu s prawdú rozezná?

Swa s
,
jak móžeš najlépe,

2 5 slyš , ano smrt kosii klepe :

chce t stieti,

w zemi wzieti

;

i co chceš tomu hoi dieti? ^)

30 Tlo.

Zwieš, co budeš zisku jmieti;

mluwíš to , že mí umieti.

ChcešE ? powd
O v)

1) Rkp. w^lozenay 2) rkp. ieci.
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to , COŽE wd

:

kto bude pykaf, ^) newd.
Duse.

Twé mi jest pykánie známo
;

mn nastane hoe tamo,

když má duše

muky -) zkusie,

a wšak horko mi [zní] w uši. ^)

Skipenie zubów i plakánie,

to bude mé strastné Ikánie.

Tlo.
Slyší ž , duše , cof já prawi,

pi tom t slow oslawi

:

tof ec celá,

z twého tla,

nehnwaj mne, by -svdla.

Já prosted ráje stwoeno,

tudiež budu položeno:

ty kam pojdeš,

strastí dojdeš,

wiz, dob^eli zlostí projdeš.

Duše.
Sproslns ctne'ho bydla zbylo,

ráje, w nemžs stwoeno bylo;

malú winú

ctnií ddinu

ztratilo jsi hiešnú winú.

Tlo.
Potud spolku bylo nají,

na tomf , duše
,
pisehaji

:

tof má wiera,

Iwá nesmiera,

mého srdce [mn] ^) udierá.

Muíš m wždy bez pestánie,

1) Rkp. Kto bude pykati, toho ja. 2) Rkp.

5Miky3)my wusy 4) rkp.prawá.5)rkp. mnoho.

truchlost , žalost mám , wzdychánie,

jázf w tu dobu

pro mú mdlobu:

smrti , rozlúciž m s tobii

!

5 Duše.
Ruce 1) pispj ta hodina,

nají žalostná nowina !

Hiešné tlo,

zwz za celo,

1 o zles sebú i mnu dosplp.

Kam s dla twá wše krása?

zbledlos za malého asa;

zlá twá rada

plna smrada :

1 5 ležíš jako shnilá kláda.

Jáz tužebná nebožicka,

hiásné tlo, twá dušika !

Kéž bych w tob

ekla k sob :

2 poznach, že ležew w hrob. ^)

A jáz muši jíti k wáze
;

co mi tam , ^) hoe i blaze ?

jáz newd,
co tam wdie? "*)

2 5 zlel" ^) mi i dobe powdie?

Tlo.
I co mi , duše , tolik stýštš ?

wd ,
ž' ^) na mn nic nezíštš.

Prosím tebe,

30 zbaw m sebe:

twát m e [ješt] pohebe.

Owšems ninií dobe dospla;

35

1) Rkp. raurze; srown. wýš: mauky

2) Rkp. když bych wtob, sama k sob pi-

šedši, i poznach, žež ležew dnes spolu w hrob.

3) Rkp. i co mi tam djí, hoeli i

4) Rkp. powd 5) rkp. zleli 6) rkp. že.
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doslis drahné mne prospla.

Mnoho hluíš,

siln plucíš ;

i pro* íí se ninií nerozliííš ?

A> sak . budel" bnoh tomu thtieti,

ta e musí konec >vzieti
^

darmo pleskces,

trudn plesíeš: ^)

By ty práw rozom mla,

nezbylaby swého tla.

Na to zpomeh,

se rozpome,

žež t wrhií [>vný] w ohe.

Duše.
Daj mi , tlo , k tomu radu,

až smrt pride, i kde já sadu?

kam s wrhu?

hof dojdu;

rtie widiíce m i pridií.

Pripraw s k zpowdi brzce

:

wiz, anof smrt k nánia s wlee.

Jmj na péci,

co cheš ci,

až m káží z tebe wywleci.

Tlo.
Již mn mluwa s tebií stala,

wsechna chytrost mne ostala;'^)

ty le'pe wieš,

co smrti dieš,

chytel" ci sprostn otpowieš.

Jáz newd co kam klásti,

nemohu ižádným údem Avlásti:

juž lenkowé

1) RUp. pleskczess, plescess.

2) Rkp. Juž mn mé mluwenie s tebú stálo

wšechny me chytrosti jsú mne ostaly.

i lídowé

plní jsú bolesti mnohé.

Duše.
Pošli po swú múdrú radu,

5 af na poct smrti sadu ^
^)

snad ty móžeš,

i to wymóžeš,

swú chytrostí smrt pemóžeš.

Tlo.
10 Nezdá mi s to nikaké,

by nemla moci také

proti smrti,

, zle walpurti

daw sob spolu trti.

j5 Nestýskaj mi, duše, déle;

mnC s owšera krupn mele;

[moje krása

mne užásá,] 2)

zhynul jsem práw [wuž ása.] ^)

2 WaJ se duše s smrtí sama;

widíš, že mnu siln láma;

ei ukraf,

asu netraf.

Mé tlo, bradu wzhóru zwraE!

25 Duše.

Již má mluwa stane k tob; *)

ach auwech, netuší sob !

To má tuha

:

z twého dluha,

30 wrhúf mnu nepietele [ztuha] ^).

TohoE túži k hospodinu,

k swtej Mari i jejie ^) synu:

hlinú híešnú,

krchkií, pyšnú

3 5 1) Rkp. sedu 2) rkp. síla, rozum krása moje

3) rkp. jako brnuz ? 4) rkp. Již mé wlnwenie

stane s tebú 5) rkp. wzhóru. 6)rkp.i jejiemu.
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a k spasení nedospšnú.

Obraf se tlo na stranu,

toC smrt wlee kosu s branií.

rt mne ceká,

hrozn štká,

kleí (?) u wrat, ucho leká. ^)

Skladatel.

Tuf se tííha s hoem skyde,

když smrt k tomu tlu pijide,

nemoc zpudi,

srdce wztrudi,

dušiku z tla wypudi.

Když duše z tla wykroi,

ji siln dábel okroi
\

zchopiw duši

wece: Muši

zwdti i toho zkusí,

kto t z mú rukií wymóže?

ktoliE Ote mne spomóže?

kto te' moci

této noci,

by t mohl z pekla wymoci?

Duši na wáhu wsadichu;

s druhé strany položichu

stydkú hlínu,

s ní wší winu;

duše wece: Já zahynu!

Kde twé stiebro, zlato bi? 2)

kde twých meew ostré sei?

wzchop s wzhóru,

ui wzdoru

zlému pekelnému zboru!

A wy, pieteli moji,

smilujte s, w nepokoji

1) Rkp. polekaw 2) „brzyeczy".

m widúce,

pniíce ^) ruce,

prostež matky pežádúcie,

aby za m synu swému

5 prosbu wzdala jedinému;

za m hiešnú,

owšem pyšnií,

k rajským wratóm nedospšnú.

Duše na Mahách sedieše,

1 o k swtej Marii hledieše

:

slunce sktwúcie,

róže ktwiície,

wymoz m z muky horúcie!

Pozdwihni mne málo wýše;

15 dosehámC ") pekelné íše:

chtieC otjieti,

m pi wzieti,

w swá hiešná bydla pojieti.

Wymoz m z jich hiešnú ruku;

2 strašie m pekelnú muk.

Já s boji,

w hieše stoji:

wšak s twej milostí kojí.

Smiluj s, boží matiko,

2 5 wšie moci plná zlatiko

!

i nemeškaj,

ruky podaj,

a mú hiešnú duši schowaj

!

Již m hieši ke dnu wážíe,

30 neb jim ižádný nepkážie;

tuC m wieží,

siln tieží,

chtie m uwrcí w temnu wieži.

Padnu ke dnu jako kámen,

35 w ten hiešný pekelný plamen,

1) Rkp. sepnúce 2) rkp. doseháf mne pe-

kelná íše.
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aí- nesliípíš,

nepotupíš,

hriesné wáhy nerozlupíš.

Chcif se ráda uchowati: ^
matko, rac s smilowalil

slib za winu

s>vému synu -),

Dcž já ^) nebožicka zhynu.

Slyšéc Marie ta slowa,

wstawši s Irónu, by hotowa ;

dolów stiípi,

k nim se zchopi,

tu Istiwú wáhu rozlupi

rkiíi: Nedám jie svážiti,

mohu wám w tom pekaziti;

neb ta duse

na m slušie,

i pro se wáš zbo o ni pokiišie?

Já wiem, žež >vy mému sliíze

lécete pekehie' [míze.]

Waše wáhy

záchod drahý,

i nenie w nich spra-vvedhie' "*) smáhy.

kiíc ta slowa, wstiípi zase,

an tam její syn hnwá s,

ka: Kdes byla,

matko milá?

cos tam u wáhy inila?

Byla jsem u slííhy swe'ho,

ano Istiw wážie jeho.

Milý synu,

k twému inu,

daj mi té dušiky ^) winu.

1) Rkp. chowali 2) rkp. za mú winnu k

swérou synu 3) rkp. driewe než já 4) ijedné

sprawedliwé 5) rkp. pidáwá : její wšichnu.

J e í i š.

Nepros za ni, milá matko !

muilaf m, twé dfálko.W mi cele,

5 [že ran wele]

ml sem ot nie u mém tle.

Mój žiwotek wešken brocen

ot nie we dne jako w noci;

mé wše rány

10 znowa drány,

práw jako u sochy prány.

Co s, matko, pro ni smúcieš,

ž' sob tak siln zamúcieš?

wol jiných pt

1 5 nebo dewt,

pakli ráíš, wšicknu deset.

Matiko, mým biowníkóm,

mého tla krížowníkóm,

smola s sierú

20 u pekle wíeru

hotowa bez wšeho mieru.

Skladatel.

rtie stojiechu w jednom pluce,

kiiechu k hospodinu u welikém hlue

2 5 Sud nás lépe, sprawedliwý sudce!

NásE Marie w nosy klekce;^)

jenž s tej duši peklo tšilo,

a s námi s jest mnoho asów smiesilo,

tohoE nám ona otjala hrozná :

30 i kto s jí w tom wrowná?

Námt s nepodobn kludí:

sud ny , sprawedliwý sudí

:

w kterém jsme díele duši nalezli,

w tom jsme ji sem k siídu priwedli.

35 Bože prawý, swatý, zdrawý,

1) wnosy kiekcze.
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nei nám kiwé poprawy !

Marie klekmíc ped synem,

prawým milosrdným inem,

wece : Syne,

hospodine !

i ktož se pak ke mn piwine,

jestli rtóm lépe moci,

a mn mé sluhy newymoci?

Mój synáku,

jedináku,

pomni na mií strasC, mój ptáku!

I Ježíš na siíd sede,

prawda, pokoj, sprawedlnost s milosrden-

stwím pijide,

i wecechu : W kterém diele duše nalezena,

w tom jest k siídu priwedena.

swár rozkluJte,

podlé sprawedlnosti sute.

Marie se w duši uwáza;

peklo se na prawý siíd potáza.

rtie prawie,

že bezpráwie

dje se jim na popraw.

Marie odpowd:

Jestlif rtóm duši mieti,

jáf jim ji nechci otjieti,

wy to znáte,

i poddáte,

duši na prawý súd dáte.

P rawd a.

Prawda wece: Slyš, Ježíši!

jáE celost líiti muši

:

duše w tle

we zlém diele

nalezena , to wiem cele.

Slyš má slowa , hospodine!

ped tebií wšeckerna lest hyne

;

zlost w kiwot,

bože, pro t
nemá miesta w naší rot;

5 kiwda ped tebú nestane,

neb s jie miesta nedostane

Sprawedlnost.

Sprawedlnost na súd wystúpi,

10 dušiku mile zastiípi :

Jesukriste,

slowo isté

!

poslyš sprawedlnosti jisté!

Clowkas bez hiccha stwoil,

1 5 dábel swií zlosti umoi[l]
\

proto duše

na t slušie

:

pro s o ni rt pokúšie ?

Tys pro duši swú krew prolil,

2 sobs ji z pekla wywolil;

sprawedlnosti

již máš dosti

;

daj Mariji duši z milosti!

P o k o j.

2 5 Pokoj dušiku políbí,

milost [jí] získati slíbí,

ka : Mier tob

!

ottuš sob;

nestaneš we zlej sirob.

30 Pojem duši ped buoh wede;

Ježíš na dušiku wzhlede,

ana na hieše stoje tepece.

Pro hnw boží Pokoj wece:

Tys, Ježíši, za wrahy,

3 5 jenž twój žiwot kižowali ....

(Konec schází.)
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P R A W D A.

BástM^i lato mranouná te se nci konci rukopisu bibliotheky knížat Lobkowických \v

Praze, psauého r. 142G na hradu Ifasi.sieine, w ninzto kronika Pulkawowa obsažena jest.

Pidány pak jsau tam wiibec: 1) Hec jinocha mladého, a 2) Kec kmete starého, a to tauže

rukau, která i kroniku byla psala; potom jinau rukan, a wšak sauwkau, 3) Pražská píhoda

r. 1427, pise tištná \\e Starob, sklad. V, 228 — 233; 4) Prawda, (báse tato), a konen
51 Smrt, báse podobná, wydaná s jinými již we Starob. Sklád. III, 92— 104. Básnické tyto pí-
da>vky, aktdi pozdji zde opsané, wšak že púwodním skladem swým ješt do XIV století

sahají, z obsahu i z jazyka jest se domýšleti; sklad werše podobá se lánku pedešlému.

Diwným smyslem caslo biiízi,

in srdci téžkií mízi,

když lak neustawicnost siízi,

wšenui wéku

to clowku

každému powiedaji.

Slyš to mladý syn starého

i ty kmeti wéka ctného !

prawif neuslawiného

swta iny.

Ty nowiny,

mnozíf wdie, i netbají.

Již sob swt ddí zlostí •,

mladí s nedržie ctnosti,

staí bydle w nemilosti,

neb bez sludu

k tomu bludu

obec s pichýlila,

Prawdaf nemá swého wna,

wezde jejie lehká cena,

když nám ta lestná promna

kiwdu plodí

i wéwodí,

a wiera s zmýlila.

Auvvech, nebožátka chudí

!

wašeC prawda wezde blúdí,

když wás kiwda swtle siídí

;

ktož udáwá,

5 ten ostáwá
;

winen, ktož nemá dáti.

Protož s prawd zle oe,

déle délež a wezdy hóe;

již ti wystupuje zoe,

10 ze mhly mrano,

jest rozpano

nám jasná doekati.

Nkdajší netbali na to,

by to zbožie, stiebro, zlato,

1 5 wzdy mrzalo, jako bláto
;

hiešní wdie

pro je ddic,

trudn j"ho dobýwajíc?

Tehda ti bez smysla bchu,

2 ježto est, zbožie jmjechu.

že tak nemiíde zemechu;

w sprostné wáze,

chud, naze

nás po sob ekajíc.
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Slyš to, zbožie chowateli!

pomntif se razi, weli,

máš podlé chudých posteli,

k niežto spšíš,

zboh se tšíš
^

cele smrt ped sebií máš.

Swtskáf rozkoš tebú klama,

jestif w zemi mrzká jáma,

taf bude na wky dána,

tu súdného,

pehrozného

dne w chudob doekáš.

ByC se tch hodów dostalo,

wšeho zbožie platná málo,

totby se pielišno zdálo
^

na tom diele

i pielelé

druh druhu záwidie.

Zbožie twé pátely swadi,

a tlo crwy nawnadí,

a twé duši hiech uwadí^

neb twé iny,

wšecky winy

na dužici powdie.

Zbožného ta hróza dsí,

neb jsú pišli bludní asi,

. žeC se kiwda w prawdu miesí

wšemi iny

;

jakžto jiný

swt s již ukazuje.

Zahynula w studu báze,

kde jsú ctnosti a kde káze,

jimiž bieše swt osazen ?

Kéž s stydie,

ktož to widie,

že zlost prawdu zmiuje.

Ot papeže až do krále,

níže toho, blíže, dále,

wezdet jest prawdy na mále;

i u knze

5 bez penieze

neekaj smilowánie !

Ten s peniez neostudil,

newru, zlost, kiwdu wzbudil,

tlo i duši ochudil

;

10 ktož jej ztratí,

wzdyf jej platí

;

nikdiež jemu miesta nenie.

Jedinát smrt rown mí,
bez penz každému wí,

15 tak šarlatu, jako šei;

cožf procení,

nepromní,

dáf na prawé leženie.

Tu s nehodie šantroci,

2 ani pátelské spomoci

;

tak jsú položeni roci

bohatému

i chudému

jíti na postawenie.

2 5 Auwech, že s nelekáme,

že tu tak jistu smrt jmáme,

jenž druh ot druha wídáme :

když smrt pijde,

ston pojde

30 každý s kozí na hradu.

W tyf s asy stiebro, zlato,

ostuzuje jako bláto,

nebožátka, pomnm na to I

že umieti,

3 5 hiechy jmieti,

duši wnú záwadu.
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E JINOCHA MLADÉHO.

z téhož rukopisu, jako pedešlé íslo, tištno we Starob. Sidád. 111, 101.

Aj mladosti ! w mých píhodách

snažnost wzdy ukazuji,

lec z dobroty, lec ze zlosti

žiwota nelituji

;

mám k radosti

kwielie ctnosti,

letnie asy miluje :

piesn zpiewám,

smutku netbám,

w srdci se nestaraje.

Pkné smienie

i wzezenie

sliuosl niii ukazuje,

w oblieji jakož w roli.

když mne jedno nic nebolí,

srdce se wzdy raduje.

Rúcha, stiebra i wšie ctnosti

snažn sob dobudu,

* wšak z tesknosti

mých wšech ctností

smrti zbawen nebudu.

Mój wk newie,

klož mi powie,

1 o kdy mé bude skonánie ?

Dajž mi bože stworiteli,

bych ml k tomu úmysl celý,

chwále t do skoncenie. Amen.

HEC K3IET STARÉHO.

z téhož rukopisu w Starob. Sklad. III. 103.

Aj starosti ! w mé tesknosti

již w sob krwe neiji,

dáwné smienie

a jher dnie

i radost opiíštji
^

ale nvnie kóže stará

1 5 u mne smáhy w sob nemá,

skloniw s ledwa sedím
;

zpomínaje na swé dnie

a na mnohé prowiunie,

shrbiw s, w zemi hledím.

2 Žiwot zhiiewám,

13
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kunštów netbám,

sliciiost wši potupuji
^

den mi newdk,

pokoj mi wdk,

w slieniech wzdy se rád kryji.

Wrask pibýwá, žíly lkají,

skoków se lží požíwaji,

wšeckno se optuje.

Pro mií snažnost a mé zbylie

již mám welmi tžké jitie,

kolena se sklesují

;

prsy tluka a wzdy pláe

smutku zbýti nemohu :

srdcem lkaje,

sob laje,

5 že jsem hešil proti bohu.

Protož pane milostiwý,

boha otce synu žiwý,

ne pro mé prowinnie,

na skonení daj skrúšenie,

10 a má wina pi mn nenie,

mocí twého smilowánie. Amen.

jEžišowo mladí.

Mezi mnohými spisy o rodin a skutcích Kristowých, kteréž církew swatá dáwno za

podwržené uznala i odsaudila, nachází se také dwoje tak eené Evangelium infantiae, ježto,

jakž se dí, jedno z etiny, druhé z arabštiny do latiny peložené, wícím ne tak ku pouení,

jako radji ke wzdciavvatelné zábaw ítati powoleno bylo. Takowéto skládaní také i Cechm

nejmenowaný spisowatel XIV století zhotowil, kteréž z rukopisu we. bibl. Pražské (XVII. E.

8) zde ponejprw do tisku se podáwá. Jedná pak nejprw o narození a wychowání panny

Marie, potom o narození a mladosti Krista pána.

Byl žid
,
jemuž jme Joachim bieše,

ten w manželstwí ženu Annu jmjieše.

Ten žid mnoho owec jmjieše,

a jiného tženie nejmjieše.

Wes užitek z swých owec dlieše:

jednu est božiemu (chrámu) a jeho slú-

hám nosieše

;

druh est pútníkóm a sirotkóm chudým

dlieše

;

tetí est sám s swú eledí žiw bieše.

A to inil jest za let dwadceti,

s swú paní nemaje dtí.

Sta s na jedny hody božie,

nese est do Jerusalema z swého zbožie.

Ihned je s na oltá ofrowati,

15 ale wyšší biskup poe jemu porokowati:

A ty ped námi mnohými lety

s ženií jste samým bohem kleti,

že w židowstw nejmáte plodu,

a proto zhynuti twému rodu;

2 pro ty smieš mezi jinými státi?

Podlé té ei nemúdrý biskup poe jemu

latí;

i nedá jemu bohu ofry dáti.
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iilo poíe z kostela hnáti.

Joacliiiu inlied je se kwielili,

1 uesm domów jiti;

neb se swých siísdóvv ,
již tu béchu,

stydieše,

by jeho liniž neuhanli, toho se bojieše.

I rozlieným ovíaróni ^v swéj žalosti

z swého sniutka žaluje božiej milosti.

A když již tu dáwno bieše, zjewiw se

jemu andél boží,

a boží jemu >vóli wyloži,

rka: Widl jest buoh twé zapýrenie,

pro neprawé uhannie

:

neb tu ijednoho (hriechu) nenie,

cožkoli iní samo prirozenie

;

wóle zlá, ta hiech iní-,

kdež jie nenie, toho buoh newiní.

MilyC jsú bohu almužny twe',

i chcef pro n zjewiti milosti swé :

jimž t biskup nemiídrý winie,

že twá žena jest bezdtkyn,

chcef buoh odjieti ten prírok;

neb budeš jmieti dceru w týž rok.

Ta bude beze wšie záwty,

neb bude plna nebeské oswty;

ona bude sliíti božie matka,

a jejie syn wykiípí od dábla hriešná nebo-

žátka.

A to jmj za znamenie,

že w niej reci nenie oblúzenie:

u brán t potká twá žena,

i zre'ci t , bude utšena.

Anna , když uze s piíti jiné ludi,

by byl umel jejie muž , to siidi

;

neb o nm nic neslyšieše,

a proto s mútieše;

>všedši w swój sud, i je s plakali.

a na swój hiech welmi žalowati.

Tak plaíc, udá s jiej na dewo wezieti,

a mladé wrabce w hniezd widti.

I poce kwieliti

5 welmi , a tuto ec mluwiti :

Wšeliké božie stwoenie

jmá w swých dietkách utšenie,

mn hiešnej toho nenie:

a to iní proti bohu mé prohešenie,

1 o a to práw jest bohem nade mnií siízeno

;

bud we' wšem božie jméno pochwáleno.

A když tak plakáše,

a na swój hiech žalowáše,

andl s jiej pokáza,

1 5 proby tak byla smutná ? otáza.

Strachy neum mluwiti.

Andl je s jie tšiti,

ka : Nežásaj s , Anna

!

milost jest po mn seslána:

2 poneš dceru, a tu powiješ,

a w rok to zwieš.

Maria jiej jméno bude,

ta milosti hiešným dobude,

bude celé swatosti,

2 5 neb bude w kláštee rósti.

Ze u mej ei kiwdy nenie,

tof chci dáti za znamenie :

w zlatej brán muže swého

potkáš
,

jdiž brzo
,
pijmiž jeho.

30 S uoí jí andl snide,

Anna proti muži jide;

a když zlaté brány dojide,

muž jejie w bránu wjide.

Widnie swé sob wyprawista,

35 a slibem andlským jista bysta.

K roku powí dceru Anna,

ježto byla andlem zwstowána

13*



391 TRNÁCTE století. 392

Maria jí jme dacliu,

tociž pani, jakž židé wykládachu.

Když to žádné diet chodieše,

až již staro tri léta bieše,

do kláštera ji mezi panny dachu,

a tu jie do dwanácti let nechachu.

1 bieše tielce tak lepého,

že mezi lidmi neteba kraššieho;

obyeje bieše tichého,

a srdce owšem milostiwého.

Kdyžto kam jdieše,

riíšici a plášem obliej zakryjieše.

A když panny dlati chtchu,

kterej co ten den initi dadchu

:

pawlaka s dostanieše,

a tu pawlaku za obyej inieše.

Když židowší misti wzwdchu,

takto powdchu:

Pawlaka jest kniežecie odnie,

a jinému jie Iz nenie
;

nebo bude jie král snúbiti,

nebo sama bude krále nositi.

A panny, když to znamenachu,

wšecky jiej králowá iekachu.

Pak biskup káza wše panny z kláštera

wybrati,

a wšecky za muž dáti,

kreréžby na dwunádct let byly.

Když to bchu wšecky uinily,

Maria nerodi z kláštera wyniti,

a kiíc : Jáz toho nemohu uiniti

;

neb jsem bohu na slib oddána,

a istota má milému bohu obcána.

Biskup když tu e wzwd,
takto jiej powd:
Již jest od poátka swta

pt tisíc a dw st let (a)

dwú minulo roków,

w nichž bylo mnoho proroków,

bylo i jiných swatých mnoho

;

wšak nejml ijeden stawu toho.

5 Chowaj i nedopúšej sebe i nás winy,

zamýšlejíc také nowiny.

Maria jako holubika pokorn powd,
kiíc: S odpušením twej swatosti od-

powd :

1 o Adam, donidž w ráji bieše,

istotu držieše:

ale kdyžto božie kázanie pestúpi,

tehdy ped rájem w manželstwo wstiípi.

Ábel jinoší bieše,

1 5 když jeho bratr zabíjieše
\

Heliáš wšak jinoší bieše,

když žiw w plameni sedieše.

Wšak s já jim newrownám,

ale twej swatosti wdti dám,

2 že jsem swé dwojstwo mému twoci

slíbila,

jedno aby božie wóle jinak byla.

Biskup newda, co tomu uiniti,

káza s wšemu židowstwu sníti
^

2 5 post wšem zapowd,

a takto jim powd,
ka: Maria slib uinila,

o nmž mne kniha nenauila;

chtelbych zkaziti ten slib,

30 neb mi owšem nenie lib

:

ale že buoh welí slib držeti,

druhé písmo jest, že bóh welí žiwot plo-

diti.

Proto z toho newd co uiniti,

35 jedno bohu poruiti:

pomoztež mi boha prosili,

zda nem ráí zjewiti.
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co nem >velí z toho uinili. Když tworci chwálu wzdachu,

A proto se i káza wšemu lidu truditi. pannu Josefowi dachu.

Když biskup k oltái pristiípi, Josef w swój duom s swatú pannií do

tu hlas swate dcwky wystiipi, Nazareta jide,

íka: Chci obnoAviti starého diwa obno- 5 a s ní pt panen z kláštera priwede,

wenie

:

jenž biskup uprawil bieše,

>>ylož na oltá metly wšech jejie po- a ten úmysl jméjieše,

kolenie, aby jiej slúžily,

a kteráž metla >v>-pustí plod z sebe, a jejie istoty swdci byly.

a na niej sede holiibek s nebe, lo Tyto panny s ní bchu:

tomu jest tu pannu jmieti. Rybka, Žofka, Zuzana, Abigail, Racel sob

Ulyšaw to biskup, (káza) jejie rodu jména jmjiechu.

ped se jíti. Když Maria w Nazarete bieše,

každému káza metlici na oltá položiti. sta s, že jednií proroka Isaiáše tieše

:

>a zajitiie diwu i jednoho neuzrechu

;

15 když dojide toho slo>va,

ale božím nauením >vzwdchu, kdež Isaiáš prorokowa

:

že ten s^é metly položiti nechtl, že pijde ta hodina,

jenž ji pojieli jral. že dwka pocniíc powije syna,

^alez Josefa biskup, je s jemu poro- to diet bude sliíti: Buoh s námi;

kowati, 2 inhed wrže pry knihami,

proby swé metly nepoložil na oltái? i je s s pláem mysliti,

Josef odpowd

:

by to za jejie asa mohlo býti,

Že jsem takej pann nerowen, to wd; a mohla toho miesta dojíti,

mohlaby wnuka býti, že bych chtla ráda té panny slííha býti,

a proto sem i nechtl pijíti. 25 i to milé diet pstowati.

Biskup wece, by chcel proti božiej wóli abych mohla swého tworce poznati.

býti? A když to podobn dlíího na mysli jmjieše,

i káza jemu bezdky metlu k jiným pi- neb tehdy ji wiece k swej milosti buoh

ložiti. rozžehl bieše.

Metla mandlowá bieše, 30 w jinošiej twái andl boží w komnatu

suchá, i kóry na sob nejmieše; wstiipi,

>však té noci wzkwetla bieše, a ped ni wesele pedstiípi,

a mandly na sob jmjieše

^

ka: Zdráwa Maria, milosti plná,

holúbek to mienieše, mezi wšemi blahoslawena

!

že Josefowi ji pojieti bieše. 36 Uslyšewši to, jm weliké smucenie,

Když to lidé uzechu. pro také andlské widnie i mluwenie

boha s ehwáliti jechu. i je s na to slowo mysliti.
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kam s chtlo to slowo obrátiti.

Tehdy andl poe mluwiti,

ka : Nero s miítiti

!

Utši ji, jakž moha,

ka : Nalezlas milost ot boha :
5

nénie poneš syna i powiješ,

a jemu jm Jesus powieš;

ped bohem weliký bude,

a boha wysokého synem jeho nazýwati

budií ludé ; I o

nad stolici Dawidowú jemu kralowati,

a jeho s králowstwí nikdy neskonati.

Maria weee: Kako s je tomu státi?

a jáz muže neznám, ni jeho chci znáti!

Andl wece : Duch swatý w t wstiípí, i 5

a moc božie t obklíí i w tob s
sstiípí

^

a protož, což s z tebe narodí swatého,

bude síliti syn boha wysokého.

Jakož 'Alžbta, twá rodika, ježto slowe 20

bezdtkyn,

jakž s synem chodí, jest tomu šestý m-
siec nynie.

Wece: Já jsem roba tworce mého,

sta mi s, andle, podlé slowa twého ! 2 5

A jakž to brzo slowo powd,
inhed s mateí wzwd;
neb celé w sob diet jmjieše,

a proto jejie swatý žiwot wcí bieše

;

neb cele s nebe stúpi, 30

a w jejie žiwot cele wstiípi,

a tak diwn w ni wstúpi,

že nebes neodsliípi;

ale cele syn boží w niej bieše,

a cele w jednosti s otcem sedieše. 3 5

(A m e n lak bóli daj.)

Když tato ec s dji eše,

a Josefa doma nebieše;

neb tak brzo, jakž s swú pannií w dóm

wstiípi,

tak brzo poteba jej ta nadstúpi,

pro niž musí wen z domu wyníti,

a do Kafarnaum musí jíti

:

ale když s domów wráti,

poe ot jiných proslýchati,

by Maria tžká byla;

i by jemu ta e nemilá.

Rozložiw jí na swej mysli wše božie iny,

i nenaleze do nie ijedné winy;

spieš by mohla dwka poroditi,

nežby Maria mohla zhešiti.

Wšak necht boží kmetík, jsa jinoší, s
s ní snieti,

ale chtieše ku pátelóm ji pustiti.

A když to umienil bieše,

a ji ku pátelóm pustiti chtieše;

andl s jemu pokáza,

a toho myšlenie pestati káza,

ka: neboj s swé panny pojieti,

neb tob ji zajisto mieti

;

neb což s je w tej narodilo,

to powolením jest swatého ducha bylo.

Tehdy Josef, juž wda, že jest jiej du-

chem swatým poroditi,

poe ji welmi ctíti.

Když biskup tuto e o swatej diewce

wzwd,
takto knžíni powd:
Jak déwe nám buoh byl o tej diewce

ráil swú wóli pokázati,

snad nynie ráí nám též zjewiti;

že zlým buoh toliko diwów neinil,

nemiídr jest byl, kdož ji hiechem winil.
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^^ šak kásLu Josefovi, jojiimi muži, ped

sebú býti,

i káz.a kletu wodii iiíinili;

til woda na to bvla ustawena

nmoholiby lidí mohl swl jmieti^

káza wse msta, wše lidi popsati

po wšem svvétii, a každému clowéku pe-

niez s hlawy dáli.

bohem, že když která mauželka newrú 5 Prwc písat do Betléma piijide,

mieuna, a tu se ten kraj wešken snide,

dána jiej ta woda píti

;

bylali jest winna, inhed musila sníti.

Týmž inem Josea pozwachu,

a tu jemu winn poceehu dáwati,

že swatby nechtl cákati.

Ale odpowd,

že o tej reci nic newd,
jedno žef diewka jest w swalosti svvrcho-

cht se psáti,

ciesaowi da dáti.

Josef tamež a pro též jíti chtieše,

1 o ale že jíž ten as pišel bieše,

w nmž jeho milé pani syna powiti bieše

:

necht takého klejnota po sob ostawiti,

tu milú pani poje s sebú pro tu dobu^

a také oslík a wolek poje s sobií.

wana, 1 5 acby se jemu udalo pomeškati,

a mn jest zwstowati bohem dána;

a io, bože, nynie ra ukázati.

Bez strachu káza sob kletu wodu dáti.

Dachu jemu kletií wodu píti,

sedmkrát okolo oltáe jíti,

swatií diewku pozwachu,

a kým by poala, otázachu.

Swatá diewka otpowd,

rkúc: Jáz jiného nic newd,
jedno žef andl mi to zwstowal,

což Isaiáš prorokowal:

že diewka poniic syna powije;

tom wám lépe powie.

1 kázachu jiej tu wodu píti,

a oltá sedmkrát objíti.

A když to wše uinista,

welikú krasií s promnista.

Pro ten diw knžie boha wzchwálichu,

a w swaté trúby wzlrúbichu.

To s sta pi židowském swátku

:

a tak oistichu boží matku.

chllby je na ztrawu prodati.

A když noc ješt bieše,

wes swt Maria na dwé rozdlen widieše

;

puol swta žalostiw kwieléše,

20 a puol s welmi weseléše.

Andl jí tak powd:
To s dje pro twé diet;

židé pláí swého zatraceníe,

pohani s tšie swého spasenie.

25 A když Josef do Betléma pijide,

nikdž hospody nenajide;

neb plno msto lidí bieše,

a proto chd muž hospody nejmjieše.

Mezi dwma domama pístešie slojieše,

30 a to pístešie jesly jmjieše;

neb když lidé na trh pijediechu,

w tom dom swé brawy slawiechu.

W tom chléw Josef swú pani s oslíka

ssadi,

35 a w skále ji posadí;

neb tu inhed sklep z skály wyseen bieše.

Tehdy ciesa Tiberius chtieše wzwdli, a w tom sama králowna súkrome sedieše
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Té prwé noci,

na nedli w puol noci,

Maria powí syna, diewkií jsiíci:

a ten syn byl buoli wšemohúcí!

I mwši jej, poe se jemu modliti
^

nejmajíc jeho lépe kde položiti,

uwinuwši jej w chudé riíšce,

i položi jej w sieiíce;

ni wolek, ni oslík jiesti chlsta,

jedno ped dtátkem kleesta.

Té noci pastýi odjechu,

a swého stáda stežiechu*,

andla uzechu,

a tuto ec od nho uslyšechu:

Zjewuji wám weliké utšenie,

že se stalo w Betlém nynie nocí božie

narozenie

;

abyste pijeli wenie,

dáwaji wám to na znamenie

:

uzíte w plénkách, w neckách diet.

ek to, i wznide wzhóru, swú krásii

swiet.

Inhed s andlí pokázachu,

a bohu chwálu wzdachu

z té weliké milosti,

kúc : Chwála bud bohu u wýsosti,

a na zemi mír lidu!

Když andlí swé chwály pestachu,

pastýi s do Betléma brachu,

to diet žádné ohlédachu.

Telinádst den tie králi do Jerusalema

pijidú,

a ped krále Heroda jidú,

tiežíc: Kde s jest král židowský narodil,

jenž je nás swií hwzdú po cest wodil ?

Wzwdw to král llcrod, poce s miíliti,

boje s proto diet králow slwie zlralíti.

Káže wše mistry sezwati,

i je s na nich tázati

:

kdeby s bylo Kristowi naroditi?

Misti s jechu mluwiti,

á že w Betlém s jemu naroditi.

Wzwdw, káza králóm do Betléma jíti,

ka: Tžte snažn o dietti,

abyste mi umli powdieti;

abych s mu mohl také pomodliti.

10 To dieše, a mysle diet zahubiti.

Wynidú králi, krále slyšewše,

utšichu s, hvvzdu widwše;

po hwzd do Betléma pijidú,

a po niej až w dóm wnidú,

1 o w nmžto žádné diet w jesléch ležieše,

a matka jeho s Josefem sedieše.

Šedše, dátku s jako bohu wzmodlichu,

a zlatem, kadidlem a myrrú jeho poctichu.

A když s jemu modlichu,

2 uzew Herod, že jsií s králowé k nmu
newrátili,

mnieše, by s o hwzdu mýlili,

wece : Mne jsú s ustydli,

a proto jsú s ke mn i newrátili.

25 A když tak umysli,

wešken strach wypusti z mysli.

Teprw po roce wzwd,
co Simeon o dietti powd,
že králi jsú u diette byli,

30 a jemu s modlili.

Inhed chtieše w Betlém w tom mst
dti zbíti,

ale inhed mosí k ciesaowi jíti

;

nebo syny jeho bsta na žalowala,

: 5 a ta bsta jej do Kíma pohnala.

A to nám písmo prawí,

že na tej cesl léto zlráwi.
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Thdy andl .losefowi powd,
ka: pojma swatii diewku i jejie dielé,

do Ejrypta brzo béž;

iibo ty lo dobe wieš,

že jest tomu \v skoe stáli,

že Herod cbce dieté zabiibiti. a bude jebo

bledati.

Josef poje malku s défálkeiu

i swýni wsim statkem,

nocí z židowské zemé >vynide,

a do Egypta pojide.

Josef s sebií ti panoše jmejieše,

a s swatií niatkii jedna die>vka bieše :

Maria na oslíku sedíeše,

a swé dieté na lón držieše.

A když již na piístí Egyptské bdiu,

a pod jednií skalú sedchu,

z skály na ne mnobo ještrdw wynide
;

a když Ježíš proti nim pojide,

i poee ještéróm ruky podáwati,

a ješeerowé pocecbu s ním hráti.

A když se najhra s nimi to mile' diet,

ješceróm takto powdé:

Do swé skály opt jdte,

a wíec nikomému neškodte.

Druhý den u >var weliký do Betléma jidú,

a k krásnej palm pijidú.

Tu Maria s uoslíka ssde,

a pod palmu ustawši sede,

i poce prositi,

by kto chtl jí s palmy owoce dobyti,

kúci: By s mohlo státi,

žcby mi mohl toho owoce dáti.

Josef odpowd :

Jáz toho ina newd,
jímž bych mohl na horu wzníli

a tob toho owoce dobyli;

ale tof jest mé wtšie myšlenie,

že tuto wody nikdež nenie;

nemoci budem dále jíti,

když nebudem mieti co píti.

5 Když s Josef tak miítieše,

Jesus na palmu hledieše,

i wece : Palmo , kazuji s nakloniti

!

Matka, to uzrewši, slez unoii; i jechu s
owoce esati.

1 o Nahryzše s , káza Josef jiné schowati.

Pak Jesus káza s palm wzchýliti,

ika : Welif rajskému diewu rowno býti,

afby nie do siídna dne neškodilo,

aby zim i lét owoce na tob bylo.

1 5 Josef pro wodu poe s nuítiti,

a Jesus pod palrnií káza s studnici otwo-

iti.

Poechu tu wodu s weselím píti

;

Josef káza wše láhwice jiné naplniti.

2 Uzrew ten diw Josef, pee boha chwáliti,

a wiec bez Ježíšowy rady necht nic i-

niti.

Druhý den poe Josef k dietti mluwiti,

ka: Co kážeš z toho uinili?

2 5 W war weliký nem jest po piíši jíti

:

kážešli s podlé moských mst obrátiti?

Jesus wece : NetebaE o tom nic mysliti

;

chci nám cesty ukrátiti.

Dnes wám Kamnys dám widti,

30 do nhož nám* bylo za tidceti dní jíti.

A když tam jdiíce mluwiechu,

ped Kamnys mstem s uziechu

:

ale že pozd do msta pijidú,

nikdež hospody nenajidií.

3 5 Nevvdiíc kam jíti,

do božnice musichu jíti.

A jakž brzo syn boží do božnice wnide,
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tak inhed wše modly padnu;

ježto ped mnohými let mi Jeremiášowi

bohem bylo powdno,
a jím w Egypt bylo prorokowáno :

když diewka u waše modly swého syna

položí,

tehdy waše božnice na zemi se složí.

Pro knéžie utajek mjiechu,

a toho obraza welmi ctichu,

a ped ním s klániechu:

ale skoro diwa toho zapomenuchii,

a proto ho mezi sebú i nectichu.

Josef pak z božnice w^^nide,

a do msta w hospodu wnide.

Sta s , že Josef kúpi ryb , i je s jich

waiti,

a druhé pobiw, je s jich soliti.

Jesus wzem jednu rybu solemi, i poce jí

hráti,

a najjhraw s káza jí plawati:

inhed oi ta ryba solená.

Uzewši jich ta hospodáowá,

poce s diette báti,

i nerodí jich déle w hospod chowati.

A když w jinej hospod bchu,

ti lidé nemocné dti jmjiechu

;

poce božie matka hospodáowej raditi,

aby swé diet w Ježíšow kiípli zmyla.

A jakž brzo to diet w Ježíšow kiípli

zmychu,

tak inhed zby swého wšeho neduhu
;

neb tedy dnií zlámáno bylo,

a tehdy inhed dny zbylo.

Jakž to jiné panie w mst wzwdchu,

a které nemocné diet jmjiechu,

jakž je po Ježíšowi w jeho kiípli zmy-

jíechu,

tak wšie nemoci zbudiechu.

Toho léta hlad w Egypt weliký bieše,

a Josef chleba nejmjieše.

Ježíš wzem hrst pražmy , mlátiti,

5 a Josefowi káza nositi :

i umlátí korcuow pšenice tidceti.

Když uzechu to jiné dti,

každý poe swií kytku pražmy mlátiti,

celý den mlátiwše, nejmjechu co wzpt^

1 o nositi

proto s na pocechu hnwati,

a k swým starostám jechu s žalowati.

Tehdy starosty jechu s pražmy prositi,

an je poce po kytce daiti

;

1 5 a komuž kytku dadieše

ten pražmy do roka jmjieše.

Když Ježíš w Egypt bieše,

a již na páté léto jdieše,

Josefowi s andl ze sna pokáza,

20 a do židowstwie jemu jíti káza.

A když Josef po piíši jdieše,

na tej púši zbh Jezmas žid bieše.

Ten lidi
,
jenž tudy chodiechu , hípieše,

a zliíp wšecky ztepieše.

2 5 Když Jezmas uze po cest ludi

jdúce, swé towaryše ubudi,

i chtieše je zlúpiti

a potom je wšecky zbíti;

ale jakž té swaté eledi dojide,

3 Jezmu i jeho towaryše weliká hróza objide

že s jemu to diet prawý buoh zdieše

jakož obak prawda bieše.

Wzem diet, je s s ním jhráti,

i poe na nich toho tázati,

3 5 by ráili na jeho twrz jíti,

ka : Ctn wy chci skrz púši prowoditi

Káza jim w swií twrz jíti.
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i poíe je welini ctíti: Jesiis s dtmi po dšti w liíži jhrajieše,

dieto >vo7.dy |)oslowáše, i je se studniek initi;

a toho wezdy ždáše, ale jedno dieté najwlšie z msta poe

ka: By mi to dfátko jmieti jemu kazili,

bylo, neelítl bych za to wseliosNvla wzieti; 5 Tehdy Jesus jemu powd:
pra>vcf jest andlské diet, Jáz to dobré wd,
ncnief takeliož na wšeni swt. by tob bylo déle žiwu býti,

Jesus jemu odpowd: nemohloby nikake lítona ujiti:

Jáz tob jist powd, chci s tebií milostiw uinili,

kako ty m welm muíš, lo kazujíE z swta jíti.

wz, že s ode mne nikdy neodlúíš: A jakž brzo na Jesus dše,

neb když w najwlšiej poteb budeš, tak brzo to diet zdeše.

tehdy skrze m míze zbudeš; Proto z msta jej chlchu wypuditi,

a nadto ješt tob dáwaji, ale Maria poe swému synu mluwiti,

že kteíž lidé tebe w swých niíziech 1 5 rkiíc : Mé milé diet
,

pro to diet chtie

wzpomanú, ny wypuditi.

slibuji je utšiti Jesus matce odpowd:

a od sebe nikdy neodhíiti. Matko, jáz to dobe wd,
Jezmas tehdy dietti klekna podkowa, žeC jest jemu lépe w ráji býti,

wzem diet, je s jeho znowa pstowati, 20 a mukaC jemu bude sm s wrátiti;

ctiw je za ti dni w swej twrzi, zase ale , žef s tob nemohu otmluwiti,

wzprowodi je, až kdež bchu bezpeni jíti. raíž se mnií k nmu jíti.

Ten dworný host dwornému hospodáowi Udeiw we nohií
,
poe k nmu mluwiti,

dworn zaplatí, ka: Neduostojens w ráji býti;

neb na jeho skonenie, 2 5 wratiž s k otci swému,

dal jemu swé poznáni e, a wz, že s wiec nedostaneš otci mému.

neb prawi: to ten zlodj bieše, A jakž brzo to powd,
Jenž s Ježíšem na kíži pnieše. tak brzo z mrtwých wsta to diet;

Zwdw Josef, že Herodes umel, i je s zkiešenie žalowati,

a syn jeho Arcislaw na jeho stolici sedl, 3o a z toho otci i matei porokowati,

nesm w jeho králowstwie wníti

;

ka: Zle jste mi uinili,

kamby šel, poe mysliti. a bydlo jste mi rajské ztratili!

Tehdy andl káza jemu do Galilee jíti. jakž lowí jazyk nemóž wyprawiti,

Wzwdw to
,
poe w Nazarete bydliti. ni smysl který dowili,

Když Jesus w Nazarete bieše, 36 kaké jsem já w ráji jml kochánie;

a již jsa w šestém lét , sta s , že dešE a tu mé bydlo bylo do Ježíšowa umuenie.

spadl bieše

;

Na nebi stane, a to wem jist slušíc weiti.
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že božstwie schowáno jest w tom die-

tti.

Sta se, když Jesiis s židowcaty sedieše,

a hlínu mtieše,

a z té hlíny ptáky cinieše,

a toho dne sobota bieše:

židé mu poechu porokowati,

kúc, proby sml w sobotu dlati?

Jesus odpowd,

ka : Jáz dobe wd,
že kdež je chwíle krácenie,

w tom úsilé ani diela nenie.

Wšak misti za to jmají,

žeby byla wždy sobota w ráji,

žehy bylo nikdy nedlati,

wšak by bylo jeho chowati,

a to pro chwíle krácenie,

neb w ráji ijednoho úsilé nenie.

Z té ei jechu s hnwati,

i kázachu Josefa pozwati,

poechu jemu porokowati,

proby nechtl dní swatých chowati?

Uslyšaw to Jesus, rukama mec,

hlinným ptákóm hes hes wec

;

inhed hlinní ptáci jechu s létati,

a welmi krásn zpieMati.

Zidowata to widchu,

a tomu s welmi diwchu.

Opt Jesus s židowcaty na zemi bieše,

a hrnek z hlíny inieše.

Slep hrnek , w poprslek powsieše,

a poprslek jej jako hebík piijmjieše.

Zidowata takéž lepiechu

hrnky , a u poprslku powsiti chtchu •,

ale inhed letchu,

a hrnkowé s zbíjcchu.

A jedno židowe, když to uznamena.

zhnwa s, ka : Tof Jesus neprawií wieru

k nám jmiewá.

Roztek s, chtieše Ježíše s sieni dolów

striti

;

5 ale chybiw s jeho , nemóže s stawiti,

s sieni dolów spade,

a žiw do zem nedopade.

Dti pry pobžechu,

by Jesus jeho stril, dechu.

^ o Pítele toho diette Ježíše ped súd po-

zwachu,

a na Ježíše z hlawy wžalowachu.

Jesus wece : Chceteli umrlci witi,

a wem co o tom mluwiti?

J 5 Konšelé , když tu e uslyšechu,

takto powdchu

:

Diet lehce s móž omluwiti,

a proto w tej ei neslušie jemu witi,

umrliej ei chcem witi-,

2 tatež jeho otázati.

Jesus káza umrlci wstáti,

a když wsta, poe jeho Jesus tázati:

Powz mi, kto t stril s sien?

nebot m w tob winie.

2 5 Diet odpowd,

ka: Hospodine, rád tob powd:
kiw t jest tiem mój otec winil

;

nebo jsi toho neuinil.

S práwem jsem byl žiwot prowinil,

30 neb jsem s swým nesmyslem sám toho

dowinil

;

u mém nemúdrém dtinstwí

sám jsem letl s sieni.

I by opt žiw na swt.

3 5 Pro to jisté diet

nedachu Ježíšowi s sebií býti,

i kázachu jemu z Nazareta pry jíti.
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Tak Maria a Josef z Nazarela wynidesla, Jesus podlé woza stojieše

:

a do .Iiiclio jidesfa. Jesus táza, smlliby hrst pšenice wzieti?

A když Jsus w Jericho bieše, Jesus wzem hrst pšenice, poce po wšem

a sobe již seihn lei jmejieše, poli sieli.

káza jemu matka s báni po wodu jiti. 5 W lom miesl pšenice wznide,

Jesus chtieše milej malce poslúžili; a téhož dne plného zrna dojide.

a když již wodu nesieše, Josef káza ji s weliky noci žieti,

židowee jedno proliw nmu jdieše; a wšicknu chudým wyžieti;

napieeiw swým chánem na ni, a kdož jie snopek užnieše,

i rozbi Ježišowi báni. i o ten do roka jiesti jmjieše.

Ježíš wyliw w pláš wodu, domów prijide. Blíž Jordána Josefowo pole bieše,

tak jakž skrze plášc i krópé neprojide. a inhed s oné strany Iwice dti jmjieše;

Wece Jesus : Pinesl jsem bez bán wodu, a pro ni cstú lidé choditi nesmjiechu,

zaplatí nám to rob tu škodu. ale až s jich mnoho sešlo, tož jdiechu.

Když ješt o tom w dom mluwiechu, i 5 Jednu mnoho lidí u Jordána sedieše,

by bylo to židowce umelo
,
powdchu. a Jesus s Josefem na poli bieše

;

Maria (poce) za to diet prositi

;

Jesus jich otáza : proby sedli ?

Jesus wece: Matko, tebef mu jest uiti. rccliu, by pro Iwici jíti nesmli.

Inhed s na swt wráti, Tehdy Jesus k Jordánu pistúpi,

i poce rozprawowali, 20 a Jordán s inhed rozstúpi;

kako jest u welikých mukách byl, na 'nu stranu tam jide,

a pro Ježíše jest wšeho zbyl. a ke Iwóm w skálu wnide.

Na druhé léto hlad w Egypt bieše, Widiíc to lidé, poechu s za báti

;

a Josef pšenice málo jmjieše, ale Josef poce o tom nic netbati.

wšak ji wsieti chtieše. 25 Když Jesus dlíího w skále bieše,

Weze ji na pole, toto mysléše: wzechu, že se Iwy z skály jdieše-,

lof jáz wsji tuto pšenici, staí Iwowé okolo jeho chodiechu,

a snad urazí tiem swú duši

;

a mladí s ním jhrajiechu.

neb chudým nebudu jmieti co dáti. Když s s nimi najhra dosti,

až budií u mých dwí wolati; 3 o káza Iwóm pestati swé lítosti,

lépe ji jest chudým dáti, a ka: W tej skále bydlle,

a na léto boží milosti zdáti. a nikomému neškote

!

I opt jemu druhá mysl powd: inhed ti Iwowé jako owc íši bchu,

wšak já to dobe wd, a wiec nikomému neškodiechu.

že wsjili ji nynie, móž mi buoh naspoiti, 3 5 Opt s Jordán rozstúpi,

a z toho budu chudé krmili. jakž brzo Jesus k nmu pistúpi.

A když tak myslí wrtieše. Lidé, ježto to widchu,
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tej se moci welm diwiechii.

Tehdy jim Jesus powd, že zwieata

liliípá sweho tworce znají,

a lidé, smysl jmajíce, nic o nm netbají.

Hoe wám, že netbáte boha swe'ho,

a jsiíc obraz jeho,

diw niój widiíce,

a wšickni mne znajúce,

že mne nechcete ctíti

!

tato zwieata budií na wy swditi.

Josef tesa bieše,

phihy, koléska, lože z dewa inieše.

Pán jeden da jemu olíwowé

i jiné drahé diewie,

wele sob lože uiniti,

ka: Chci tob twój trud dobe zaplatiti.

Josef, zle zmiw, je se diewie rubati,

a pohiechu puol lesa i ukrátí;

i nm za jiného lesu kupiti,

poe s welmi mútiti.

Jesus poe i Josefa tšiti,

ka: Nerod s proto mútiti.

I wece: Ra krátké dewo držeti,

a podlé jeho hodn dewo položiti.

a po sob alefiemu reci káza.

Jesus mistru powd:
Jáz déwe tebe alef wd.
Ty jako zrno u mchýi bliídíš,

5 a m tomu, jehož sám neumíš, uíš;

wšak druhému slowu žídowsky djí beta^

a tys prawá nemudrá cketa,

že toho chceš uiti,

jenž nmý jazyk móž uiniti.

10 Powz mi, miste, co jest bylo ped po-

átkem

powz mi, co jest bylo ped andlským

satkem ?

powz mi, kehdy buoh sedieše,

1 5 když nebe ni zemi nebieše ?

Uslyšaw to mistr, poe s báti,

i je s toho káti,

že je sml také diet uiti

;

i káza jemu domów jíti.

2 Druhý mistr, když to wzwd,
w škole takto powd:
On jest jeho neuml uiti,

kažte jemu ped m jíti.

Matka jemu káza peden jíti;

A když Josef krátké dew o s dlííhým držieše, 2 5 mistr jej chtieše uiti,

tehdy Jesus krátké dewo s dlúhým tie- Wece mistr Ježíšowi znamenati alef prwé

hnieše, slowo.

až pítže krátké k dlúhému. Jesus wec : We , kak mi jest to welmi

Maria, jako holubika, to wše znamenáše, nowo !

a wšecky jeho iny na mysl bráše.

Když Jesus dewt let sob jmjieše,

a tehdy w Kafarnau s matku bieše,

židie poechu Josefowí porokowati,

prOby nechtl Ježíše do školy dáti.

Josef wec, že bych to rád widl,

aby kto jeho uiti chtl.

Jeden mistr w Ježíše s uwáza.

30 Powz ty mi, miste, pro to slowo jmá

troje enie,

a jest jedno eenie ?

powz mi
,
pro jest to slowo wdole

otwoeno,

35 a pro jest swrchu zatwoeno?

Mistr mu nic neodpowd,

ani malií ástku toho wd.
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Toho slowa jedno rertMiie,

jest božie trojice w jednosti znamenie,

o niejž ijednoinu . krom jeho osobé,

známosti nenie , w osobách smiešenie.

>> z miste, proí- slowo jest

iie>vidomo ? to jest,

že božstwie nemóž uzrieti,

odje se w tlo , dá s widti :

ale \vy židé nebudete tomu \vriti,

a proto w swém blúdíle.

Mistr, když tu i-ec uslyše,

úžas s , sede i wzdyše,

ka : Dréwe mé mistrowslwo slowutné

powz, pro6 jest *^ tak krásného pro-

mluwenie,

a tak sprostného napisánie?

Powz, pro trie "^ božie jme znamcná-

5 wají,

a pro témuž u pol tidceti iekají?

Mistr wece: Jáz toho newd,
ale od tebe rád wzwd.

^ recenie krásného a písánie sprostného

1 o znamenie,

jest božstwa swatého w lowstwie po-

tupenie.

To slowo w dewátém miest stojí.

bylo ; neb ten buoh i lowk kórów andlských

ale když mn jest také diet uhánlo, 15 dewt kojí;

mezi towarysi neumti budu úst Ote- a pro jich naplnnie

wieti, a pro hiešných wykúpenie

ni smieti budu wiec uiti dti.

^ajwtší mistr když tu e uslyše,

mezi wšemi žáky powd nehluše,

ka: Nejmli jsií oni jeho uiti;

kažte jemu sm ped mne jíti.

Káza jemu po sob abecedu ékati.

Jesus wece : Powz , miste
,
pro A jest

buoh w lowstwí na swt pišel,

tak jakož s nebe již newyšel.

2 Wy židé tikrát jod u písm stawíte,

a tomu tidcat diet,

nebo wy to budete wdti,

že boha kiípíte za penz tidcieti.

Kdvž tu e židé uslyšechu,

najprw položeno ? 2 5 proti Ježíšowi s wsmiechu,

a pro jest E w pátém miest postaweno? kúc: Neslušief déle žiwu býti,

Mistr to uslyšaw , hanbu hlawu spustí, že smieš proti zákonu našemu mluwiti.

úžas s , metlu z ruky upustí. Jesus w^ece: Kaké wy uenie móžetejmietí,

Tehdy jemu Jesus wece.- když abeced nechcete rozumti?

když s pacholík urodí, pláe: A\ ka: 3 o Misti nemohúc Ježíšowi uením ostati,

Adame 1 kázachu Josefa pozwati.

A diewka s urodieci E kowká , tocíž Když pijide Josef, jechu s jemu mluwiti,

Ewa. aby swého syna lépe chtl uiti.

Powz mi, miste, pro *^ w dewátém Josef pojem Ježíše, je s jeho uiti,

miest stojí? 3 5 ka: Kdež jsú staí, nero mnoho mluwiti.

powz mi, pro '^ najmenšie jsa, wšak Jesus wece: Kenie cti dóstojen, kdož cti

s w smysle trojí ? nerozumie,
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ni slušie w prawd jemu mleti, kdo jie

neumie

;

nebo jelikož jsií winni, již kiwdu mlíiwie

:

tolikéž jest ten winen, kto mlí a praw-

du wie. Amen.

Když bieše w druhe'mnádst lét,

a tehdy bieše s milú matkii w Nazarete,

Jesus w jednu hodinu,

do Jerusalema s swú rodinu.

Když tu swaté dni wybychu,

a domów se wrátichu;

ale když na noclez bchu,

tu Ježíše neuzechu.

Nebo židé ten obyej jmjiechu,

že mužie oblášt a ženy oblášte k swa-

tým chodiechu^

a protož, by Ježíš s matku šel, Josefmnieše,

a by Jesus s Josefem šel, matei se zdieše

;

a tak jsú byli Ježíše ztratili,

a u welikém jsú smutce byli.

Mezi známými a mezi rodinu poechu je-

ho hladati,

ale jeho nikde nemohu nalezli.

Opt do Jerusalema jidú

a wše sieni znidú;

a wšak o nm nic nezwdchu,

proto smutek weliký jmjiechu.

Tetí den do božieho chráma jidú,

a tu jej mezi židowskými mistry nadjidií,

an mezi nimi sedieše, jich tieže,

a tázáním miidrým je wieže.

Prawie, ež tehdy jich jest tázal:

Wy misti prawíte, že je buoh kázal,

ka, pošli wám proroka z rodu wašeho,

toho poslúcliajle jako mne samého.

Tieži wás, mienilli jest buoh proroka

každého.

ili mienl o sob, a zwlášt kterého?

Tedy misti powdchu,

že to w písm jmjiechu,

že jim buoh chce zwlášt jednoho pro-

5 roka poslati,

jehož jim jest jako boha poslúchati.

Jesus otáza jich, kdy jemu jest pijíti,

a z kterého jemu jest kraje wyníti ?

Rechu: Od Daniela po sedmi let inhed

10 mu býti,

a z Betléma jest jemu wyníti.

Tehdy Jesus wece: Rád bych to od wás

slyšal i wdl,
jižli jest ten as wyšel, w nmž jest lomu

1

5

osobnému proroku pijíti ?

Rechu : Již jest ten as pišel, a len bude

nás prawej cest k bohu uiti.

Jesus wec: A toE nynie s liem prorokem

mluwíte,

23 a swýma oima jej widíte!

Tehdy matka wyzwawši Ježíše k sob, je

s jemu mluwiti,

kúc : Synku, pros nám chtl lak uiniti,

že jsi nás chtl židóm ostawiti,

25 i dal jsi sebe nám s bolestí lak dlúho hle-

dati?

Jesus wece: emu jste mne hledali?

zda jste toho newdli,

že otci mému písluší?

30 I wráli s do Nazareta s nima,

i by u poslušenstwí jima. Amen.

W súsdiech jeden jinošice bieše,

ten Ježíše welmi ctieše.

Ten piwez drwa z háje,

35 sekeru je sekaje,

pese sob noliu,

kie: Wiec na ni newzmohu!
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Jesiis. když wzwéd,

prihh. jemu powéd

:

\^ staíi na snvú nohu,

a daj chwálii wrclinieniii bohu

!

Inhed skoi na nohu, i by zdráw,

jako o tyech nohách braw.

Josef Jakubowu synowci na hrabanici jíti

káza,

Jesus, smelliby s nimi jíli? matky otáza.

A když hrabasta hrabanici,

uze Jakub na ruce tužící,

neb se jemu bieše žížala k ruce pipíala,

a jed jemu w ruku wpustila.

Jakub inhed zdech, s zprui,

Jesus ot nho ješcerku odliíci

;

i káza jemu brzo wstáti,

a strništ s sebií hrabati.

Když to u mst wzwdchu,

by Jesus arodjník byl, mhiwiechu.

Josef když tu e wzwd,
swatej matce takto powd:
Skutky jeho weliké widie,

a proto jemu wehni záwidie^

boji s, by jemu neuškodili,

neb jeho nezahubíli.

Maria odpowd

:

Jáz to dobe wd,
že jest samého boha snt,

že jest díwn jej poslal na swt.

plá u židów uslyšechu.

Matka káza, coby to bylo, wdti,
i powdchu jiej dli:

že jedna žena jediného syna jmjieše,

5 a ten jiej umel bieše.

Matka Ježíše poe prosíti,

aby s ní ráil tam dojíti.

Jesus, kdež plakachu, jide,

a jakž brzo umrlce dojíde,

10 káza jemu wstáti,

ka matei jeho schowati.

Jinoch s je mluwíti:

Ach kak jest w ráji dobro býti I

Rozkoš weliká w ráji^

1 5 neb ptáci krásn zpiewají

;

a když kterého pozOAveš k sob,

inhed piletí k tob.

Ijednoho tam nedostatka nenie,

jedno wšecko chwíle krácenie.

2 Wdno jest, že mi s bylo k wám wrátiti,

a proto mi dáno w ráji pobyti.

Tehda najwtší z msta snide,

tehdy jeden k Josefowi pijíde,

ka : Pro swého mcka neutšíš ?

2 5 jeho newzkiesíš?

Josef mu odpowd,

ka: Jáz té moci do sebe newd,

jíž bych mohl umrlému spomoci

:

ale ty, dwi synu, jsi té moci-,

Protož s jemu nie nemóž zlého stáli; 30 ráišli ty mu spomoci?

nebot bude swého asa zdáti,

máf mój syn za wes swt swój žiwot

dáti,

a protož, boží muži, na diet nerod tbáti.

Wšak Josef zájem wína,

jide do Kafarnauma.

A když tu béchu,

neb ty to dobe móžeš uiniti.

Jesus Josefowi swój ubrusec na umrlce

káza wložíti,

Jesus w tlo duši opt kázal dáti,

35 a jižC kázal inhed wstáti.

A jakž tu e Josef ekl bieše,

umrlec s wzchopi spieše;

14
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Sed ped Ježíše jemu s je dkowali,

a kaké jest ml muky je s jemu ža-

lowati.

Lidé jeho poechu tázati,

an jim poce wyprawowati,

ka: Podlé každého hešenie

jest tam rozliné muenie;

a hešíšli oima neb ušima,

musíš muky trpti jima

;

neb kterým údem lidé boha hnwají,

w tom údu také muky mají.

Mšenie, když ten diw uslyšechu.

takto powdchu:

Nenief taká wc slyšná na wšem swt,
buoh nám je nahodil to swaté diet;

nebo jest buoh, nebo andl,

5 mnohot jest dobrého nemocným zdl.

A proto Ježíše za proroka jmjiechu,

a pro Josefa a jeho matku cliechu.

Jesus poe ped bohem i ped lidmi rostl

w tle swatém i w múdrosti.

15 Maria jeho skutky wše znamenáše,

a na swej mysli wše rozkládáše. Amen.

HROB BOŽI.

Hra to dramatická, jakowéž za starodáwna w kostelích prowozowali. Složena jest podlé

latinské: Omnipotens pater altissime, ad monumentm venimus. Nachází se s jinau, kdež radost

o wánocích dramaticky se pedstawuje, w rkp. we. bibl. z XV století s notami hudebními.

Dle jazyku náleží do XIV století, a ušlechtilejší ástce Mastikáe nahoe podaného píbuzná

se býti widí, akoli ji Dobrowský (Gesch. der bóhm. Spr. u. Liter. str. 299) do pozdjší doby

kladl. Tištna we Star. sklad. III, 82 — 92.

JeUs.

Maria Mandalena.

Petr a Jan, uedníci Pán,

Ti andlé.

Ti osoby.

Apoštolé.

Hospodine wšemohúcí!

andlský králi žádúci

!

co nám nebohám zdieti,

když tebe nemóžem jmieti ?

ach, kaká jest naše núze,

nebudeli tebe na dlúze !

1 5 Prwá osoba.

Ach naše weliká žalosti,

že tak žádúcieho hosti,

spasitele, sme ztratili,

jehož židé umuili

!

2 Ztratili sme spasitele,

wšech hiešných wykupitele,

jenž je pro ny s nebe stúpil,

a ny swú swatú krwí wykúpiL
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Druhá osoba.

Apošloli mistra swého

a my spasitele ctného

ztratili sme po swe'm hiechu,

pronéž nám nenie do smiechu.

Tietie osoba.

Pojdeni tamo kiipiti drahé masti,

jenž budemy kjeho ránám klásti,

hoe toho naše >veliká !

Pójdem skoro kjeho hrobu,

jakž srny žiwa milowali,

abychom jej umazali

:

milujmy jej mrtwa jsiíce,

sv>é masti tam pinesúce.

pospšmy masti kupiti,

jížto móžem zaléiti

rány našeho tworce milého,

od židów umueného.

Ach, kakú my žalost jmámy,

doniž tworce neoptámy
;

pospšme k hrobu jeho,

tworce našeho laskawého
\

milowali sme žiwého,

milujmež jej i mrtwého.

Chorus.

Kto nám ten kámen otloži,

jímž jest pikryt hrob boží ?

Andlé.

Milé panie ! co wy zde hledáte ?

a pro se tak truchle jmáte ?

Wšecky osoby zpiewaji.

My hledámy mistra swého,

Jesu Krista nebeského,

jenž jest w now trpl za ny

na swém tle hrozné rány.

Prtcý andl.

Jehož wy zde hledáte,

zawrné ho zde nejmátci

ale jmjte to za celo,

že to božie swaté tlo

opt jest swii duši wzalo

5 a wrn jest z mrtwých wstalo.

Jdte skoro a powzte

jeho mlazším, ježto wzte,

že bóh naplnil swá slowa,

jižE jest wstal z mrtwých znowa.

Druhý andl.

PoJte, miesto ohlédajte,

kdežto božie tlo swaté,

žeE jest již z mrtwých wstalo,

položené ježto ležalo.

1 5
Tetie osoba.

Milé sestici ! pry jdta,

jáC ho budu hledati až do swta.

Antifona.

2p Když bch pišla léiti mrtwého,

nadjidech hrob, a w nm nikohého.

Auwech ! nemohu práw znamenati,

kdebych mohla swého mistra hledati

;

bolest roste srdci mému w útrob,

2 2 já hiešnice, bywši u božiem hrob,

tu mu chtla drahé masti pinésti,

jeho tla nemohla sem nalézti.

Tetie osoba.

Owa ! kámen ten jest pre odložen,

30 jimžto jest byl hrob boží piložen;

i rytiei kam sií s podchu,

jenž stelnice okolo hrobu bdchu?

A nastojte, hoe mého,

welikého, nemalého

!

35 že newizi tworce swého,

utšenie srdce mého.

A zdali wy jeho wiete,

14*
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pro mi jeho nepowiete?

Chtlabych se tamo bráti,

bych ho wdla kde optati

;

chtlabych den i noc jiti,

bych mohla jeho dojíti.

Ach, nelehká moje míze

!

tof tak bubenice w tiize

budu den i noc plakati,

až se mój žiwot ukrátí.

Jesus.

Powz, cná ženo, co hledáš ?

a pro se tak truchle jmáš?

Tetie osoba.

Cný muži ! ra mi powdieti,

a móžeš práw wdti,

twáli cnost jeho schowala,

powz, abych jeho optala.

Jesus zpiewá.

Nerodiž wiece plakati,

již s tw ój smutek ukrátí

;

odlehi již swej útrob :

ját jsem, jenž howoí k tob,

Jesus Kristus kižowaný,

jenž sem mel weliké rány

i mój taivé bok proklaný

za wšecky wrné kesany.

Kdyžs mne tak mnoho plakala

i milostiw na m ptala,

hledajíc mne tak mnoho,

nebude žel tob toho

!

Když sem s tob pokázal,

již sem t z smutku rozwázal

;

pišlo Iwé wše utšenie,

když mé widíš z mrtwých wstánie.

Moji mlazší sob stýští,

chodiec po mn truchle \v núzi:

kážiC, by jim powdla.

že si m žiwa widla *,

a ktož m chtie žiwa widti,

kaž jim do Galilé jieti;

tu s jim chci ukázati

5 a je smutné utšiti.

Maria kleknúc.

A mój milý hospodinel

utšenie mé jediné

!

dkuji twej milosti,

1 o žesm utšil w truchliwosti.

A já sem byla smutná žena

tžkým smutkem obtiežena

;

a již sem welmi utšena,

kdyžs mi dal widti sebe

15 wšech jiných lidí najdiewe;

a blaze mn doekawše,

že mi t widti z mrtwých wstawše,

utšenie srdce mého,

Jesu Krista laskawého,

2 jehož tlo krwí oplakáno,

jakž jest to wšem lidem známo.

Maria.

ZawrnéC sem boha žiwa widla,

a wšak dotknuti sem s nesmla:

2 5 apoštolé musie witi,

že chce k otci na nebe wstúpiti.

Zwdla sem tworce swého

od Židów umueného

;

ten jest z mrtwých wstal,

30 a to swým mlazším powdieti kázal,

že chce do Galilé jieti;

ktož jej žiwa chtie widti,

kázal jim po sob pijieti,

že chce potom wznieti na nebesa,

35 tlesenstwie na božstwie nesa,

by otci pokázal rány,

že jest trpl za wše kesany.
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Pospšte tam aposloli!

jichžto po ném srdce bolí,

aby mistra widli žiwa,

jakž ste jej diew wídali zdráwa.

Aposfoli.

S>vatá Marie Mandeleno !

pro boží smrt smutná ženo,

cos na tej cest widéla,

prosí, by nám po^vdla.

Obwesel ny smutné lidi,

neboC s nám sprostn klidí,

my newieme swé nadje,

proto s nám sprostn dje.

Maria.

Když sem uvidt tworce mého

pišla, prostradla jeho

w hrob ležiec sem widla^

ale jeho nenie tla.

A u hroba sed andl,

jenž mi wrn jest powdl,

tak ka : Mjte to za celo,

wrn žíwo božie tlo,

5 ježto jest tuto ležalo,

již jest wrn z mrtwých wslalo.

- A já wem to dám wdti

:

tako wrn i tak cele,

jakožto diewe w swém tle

;

10 a kázal wem powdieti,

ktož chtie jej žiwa widti,

spieše do Galilé jíti,

wdiíc, že tu chce wem pijíti.

Petr a Jan.

1 5 Owa ! w hrob nic jiného,

jedno to rúcho jeho

wám srny na znamenie wzli,

aby wšickni to widli;

jakž Maria powdla:

2 nenie w hrob jeho tla;

protož mjte to za celo,

wrn žíwo božie tlo!
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PULKAWOWA KRONIKA ESKA.

Pibík ili Pibislaw ze Hradenína, píjmím Pulkawa, byl nejprw písaem arcibiskupa

Pražského, potom rektorem školy kollegiatní u S. Jiljí w Praze, posléze pak, od r. 1378,

faráem w Chudenicích, kdežto r. 1380 i umel. Sepsaw kroniku Ceskau nejprwé latinským

jazykem, potom r. 1374, k žádosti a dle náwodu císae Karla IV, oprawil ji a rozmnožil

wetkáním do ní nkolika dležitých listin i staré kroniky zem Brandenburské, tehdáž práw

k echám pipojené; pozdji pak, zdá se, že i sám ji do eštiny peložil; o emž srw. spis

Palackého Wiirdigung der alten bohm. Geschichtschreiber str. 174 si. Pekladu tohoto rukopis

nejstarší, o kterém se wí, od r. 1407, nachází se w Brn u p. preláta Cyrilla Nappa. Zde

podáwají se jen poslední kapitoly, nejwíce dle rkp. knihowny Pražské knížat z Lobkowic,

dopsaného dne 5 prosince 1426 na zámku HasiŠtein. Celé dílo wydal, jazykem wšak obno-

weným, F. F. Procházka w Praze 1786, str. 478 w 8.

Kap. 73. když již tak wojska s obu slranií stachu,

Kterak boU milostí a swatého Wáclawa pímiie by do S. Jana uloženo. To když

Otakar král eský weliký boj proti Uhróm tak bylo w tom pímií , Pemysl po zá-

i jiným obdrial jest. stupiech swé wojsko rozdlil bieše ; ale

Iie'to božie 1260, toho msiece rwna, 5 wšak potom u toho msta Lawa sebralo

knieže Pemysl eské, markrab Moraw- s bylo wojsko jeho pikázáním. Stefan,

ský, Raklíský a Štýrský wéwoda, s woj- mlazší král Uherský , s swými lepšími

skem welikým wšech swých zemí a wlastí Uhaty a s Turky , skrze špehée wlúdil

i krajin, s pomocí pátel swých, Belowi s nkterak w ty krajiny, i hledal té

králi Uherskému jel wstieci
,

jenž diel i o chwíle, kterakby wojsko Pemyslowo, jenž

Štýrské zem sob již byl osobil, i wšecku leželo na rózno, rozplašiti mohl a zamú-

osobiti chtieše. Neb ten jistý král s sy- titi. Takž pak poslal s tiem špehée , i

nem swým Stefanem a s rozlinými lidmi zwdl , že Jindich wéwoda Slezský

z rozliných wlastí, s násilníky kesan- s Wladislawem Opolským a s biskupem

stwa táhl, jenžto echy, Morawu, Ra- 15 Olomúckým na jednch lukách podlé Po-

kusy i Štýrsko nepátelsky kaziti chtchu. hoelce stany swé byli rozbili, již s tiem

A takž pak bez strachu podlé té wody, tak zjednáním, že kdyžby s ubezpeili,

jiež Morawa iekají , na krásných polích najlép udeiti na n myslili, a k tomu s
a rowinách, toho msiece rwna potkal již wším inem zpósobili. Pak s jest

je, a tu podlé té wody s swými s zie- 20 takto pihodilo, že wódce jich zablúdil

;

dil, a Uherší králi s druhé strany. A nebo ne k Pohoelci, ale k Law sú pi-
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jeli, tu kdež markrab Braniburský, Sa- Uherske'ho i wšech pánów Uherských knieže

sicowé a hrabe z Hardeka i mnozí jiní Ceske' daw sebií hniíti, priiniie jemu do

také Oechowé již pnje'li bchu ; a již roka dal , a písahami s obií stranu to

také knieže eské s nimi bylo tu blízko, jest zatwrdil; a tak rukojm za to kázal

hotow jsa. A w ty oasy taký powyk 5 sob dáti , a w echách je chtl držeti

wzchodieše, že Ulirowé a Turkowé blízko až do hodného mezi tiem dosti uinnie.

jsií , a již nkterému ^vojsku pekážejí a To tak zjednaw , slowútné knieže toto

pohrom mezi nimi cinie
;
pro nžto woj- zdráw a >vesel domów s zase wrátil.

sko proti neprátelóm by hotowo s druhé Tato jsií kniežata w tom boji s králem

strany inhed rychle. I by také pow- 1 o Pemyslem byla : najprwé Filip Salcburský

dieno to, že nepátel nenie mnoho, a že arcibiskup, Jan Pražský a Briím Olomúcký

již jednak owšem utiekachu pec. To biskupowé, Oldich wéwoda Korutanský

uslyšewše, každý do swých stanów s a Olta markrab Bramburský , Sasiców

wrátil. Zatiem pak hrab z Hardeka a mnoho , Jindich Slezský a Wladislaw

z Plajwejna, a pan Kadolt eený Sirotek, 15 Opolský wéwody, i mnoho jiných knie-

stráž sií drželi • a když w té stráži b- žat , hrábí i pánów. A tento boj Pemysl

chu , mnohé jsii špehée widli , i honili Adrianowi papeži rozlíil jest w tato slo-

je , ani pec utekli. Potom pak widli, wa tiemto ádem

:

ano weliké množstwie nepátel wysunu Otci swatému w hospodinu, z božie

s, i obklíí tyto jisté; a s tiem s boj 20 milosti papeží wšie cierkwe swaté : Ota-

mezi nimi pone. Ale že nerowný boj karus král eský. Zawrné , když owce

jest málu proti mnohu
,
protož málo jich od chwátawých wlków zproštny býwají,

pemoženo by od mnoha. A s tiem tento pastý milostíwý toho ulšenie má , tiem

jistý powyk dojde stanów, pro nžto jiní jsa wesel takéž
,

jako dobrotiwý otec,

zbiíichu s k bojowání; nebo inhed by- 25 když synowé we zdrawí jsú. Tžký boj

chu wšickni hotowi, nepátely chtiec od- jsme mli s Belií Uherským králem a s sy-

tisknúti. A tak s tiem proti neprátelóm nem jeho , a s Danielem králem Ruským

hrdinsky oboichu s , a jich wítzsky a s syny jeho, a s jinými Rusy a s Ta-

popudichu, tak že w tom jistém bžení tary tmi pohany, ježto na pomoc bylí

w té wod Moraw strachem a úžasem 30 pijeli jemu, a s Boleslawem Krakowským

jako bez smysla jsiíce , wiece s jich a s Lackem mladým Liíickým "") wéwo-

ztopilo , nežli meem zbito. Pemysl když dami , a s jinýjn bezíslným množstwím

tento tak weliký boj obdržel, mezi swé newrných a nekesfanských lidí, Turków,

koist na zlat a na stiebe i na jiných Uhrów , Sikulów , Walachów , Besermi-

mnohých wcech rozdeli\v, wozy Uherské 35 nów """') a Ismahelitów, jenžto pohanowé

pojem, ty poklady dralié a weliké wkladl

jest na n. Zatiem pak prosbu krále ^•*) Rkp. Lucatenským. ^''••*) Beryminów.
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sjíí swými jmény, tchto také rozdwo- est, ufajíc^w to pímiie
, pi nás bieše

jenców, toiž eków, Bulgarów, Rasiców ostala , našelio žiwota stelnice
,

(nebo

a Bosnenských kacieów. A takž s po- jedni bcliu w Héimburku, a druzí s wo-

mocí boží nad tmi nade wšemi wítz- zy w stanech)
,
pak tak ti jistí naši ne-

stwie s nebes nám dáno jest; a tak po- 5 pietelé, plni jsiíce lsti, wókol nás ob-

tom mezi námi s obu stranu pokojným klíichu tak, že kdyžby božie milosti

pímiiem zjednáno
\
pronžto Waší Swa- s námi nebylo , byliby nás snad za žiwa

tosti podlé prawdy tiemto listem umyslil pohltili. Pronžto w takém nebezpeen-

jsem rozlíiti. Když k Moraw té wod stwí jsúce, wiece tomu, že s nebes

na jednom miest od Heimburka od toho lo dáno býwá wítzstwie, ale ne w množ-

msta za dw míli wzdálí pijeli sme, stwí lidu, w pomoci najwyššieho pána

jenž Uherské a Rakúské meze dlí, s druhé boha wšicku nadji naši jsme položili

;

strany nepietelé proti nám pijewše , na s tiem tak swé smy napomanuli , aby

beze stáchu , a tak blízko od sebe b- sob mužn inili, a tak smy s inhed

chom , že jedinké woda nás dléše. To i 5 na nepátely oboili. Jenž hospodin s ne-

když tak bylo , o pokoji mnohokrát hle- bes daw nám wítzstwie , naše nepátely

dáno jest mezi námi sic i onak ; ale oni w naší ruku zaklopil jest swým nebeským

den Ote dne úmysly swé wždycky m- rytiestwem , a tak je zdsil a porazil,

niechu , a tak s zatwrdili bclm
,
jako že jsú s inhed na bh oddali ; a tak

srdce nkdy onoho Faraóna
,
pro nžto 20 s takú rychlostí a takým walem bžiece,

ižádné miesto kn pokoji nebieše. Potom dáwiece s pielišn w hromadu, mnoho

pak dali jsme jim na wóli, aby nebo oni s jich welmi ztopilo, tak že ta woda

nám posliípili , abychom s s nimi mohli Morawa spráwn od swého píslowie,

sníti , neb my jim. Ale wšak oni w zwo- jakožto nkdy moe erwené Egyptskými,

lili to, abychom my jim postúpili a miesto 25 wšecka krwí zbitých a zdáwených i zto-

k jiezd dali. A aby to bez piekazy pných zkrwawena bieše. A tak jest

mohlo býti
,
pímiie jsú uinili , a pí- weliké množstwie tch utiekajících hieš-

sahami zatwrdili. S tiem ten celý den na níków ped božím obliejem zhynulo , že

swatú Margaretu posly swé o to posielali pes lidskú a konskú mrchu mnozí z na-

k zatwrzení. Ale že sú oni sliby a pí- 30 šich jako pes mosty udlané na té wod
sáhy swé obykli rušiti, nalezše brody chodiechu do stanów nepátelských, wnichž-

sob píhodné, tajn w noci na naši to wozy a ztrawu i jiné wšeliké koisti

stranu pijeli sú. A když my prawchom, drahé pobrali sú. Pronžto po tom boji

žehy pokoj a bezpenost byla , aj to nám bohem daném , kakžkoliwk panstwí

w tom domnní s pewelmi welikým množ- 35 našemu u wné naše poddánie králow-

stwím, a my s ubezpeili, proti nám na stwie Uherské mohli smy podobiti, wšak

poli hotowi bchu. A když ledwa desátá smy nechtli , onoho slowa poslúchajíc,



433 PULKAWOWA KHOMKA ESKÁ. 434

ježto nekají : Lépe jest mieti siiseda po- kyni Uherskélio krále Bely , a na tom

kojného w swornosti , nežli zkaziti pe- hrade, jenž Poše slowe, s ní jest swatbu

niohiic nesworného a proliwného
;

jakož mel; a také s tii jistií Béli ml jest dw
také ciesai- Konstantin prawí, že asto- dcery a tri syny, z nichž jsta dwa z mládi

krát lepšie a ochotnejsie prietelslwí po 5 umela, a tetí Wáclaw na jeho miesto

nepiezni býwá, kdyžto neswornosE w sjed- jest wstúpil na králowstwie.

nánie uwedena bude. Protož radéjše srny Potom pak knz Wernie arcibiskup

s ním w sjednánie a w mír pišli, nežli- Mohucký , toho msiece Ledna , den bo-

bychom tak slowiítné králowstwie umdlili žieho narozenie na úswit, zawew knie-

a zkazili , a pístup snad tady Tateróm 1 o žata i pány Nmecká , Polská , Rakúská i

wjieti do kesanských zemí dali. Pro- jiná k tomu w kostele Pražském pro tie-

užto to jisté sjednánie mezi námi a mezi skeh lidskú, Pemysla i jeho ženu na

nimi, s našimi i s jich peetmi zatwr- králowstwie jest korunowal a jich po-

zené, posielámy Wašie Swatosti, prosiece mazal; a tu obojím jménem nazwán jest,

snažn , abyste toho potwrditi ráili tak, i 5 jakož i dicwe
,
jenž til obil jmenú po-

ježtoby to wcn mohlo pewno býti. žíwal, Otakar i Pemysl. A byli jsú na

W tom jistém boji widiena jest orlice tom korunowaní Pražský, Olomúcký, Pa-

bielá , mající hlawu zlatil a hrdlo , za sowský a dwa z Prus biskupowé, markrab

korúhwí swatého Wáclawa
,

jižto jest Bramburský, wéwoda Polský, mnozí hrab,

purkrabie Pražský w boji držal, léíce; 20 páni i šlechtici; jimžto na tom poli, jež

a tak jako chwílí a znenáhla rostúci. Letní slowe, obé dwa dni weliké hody

rostla jest tak dlíího , až jest wšecko uinil. Tetie den arcibiskup Mohuský

wojsko eské swýma kídloma zakryla. s jinými , rozlinými dary jsiic darowáni,

Sám purkrabie Pražský Jaroš ten jistý wrátili s domów.

prawil jest to, že najmenšie poskwrny 25 Toho léta kacísmrskáowé bchuwznikli,

w tom boji ta korííhew nemla jest. ježto zakrýwachu hlawu ,
jako zákonníci

Mnoho také jiných diwów skrze swatého od pasa s obnažiec, bii s uzlíky welmi

Wáclawa i jiné swaté ddice eské w tom s mrskachu; nkteí chodiechu w pro-

boji widieno jest. cesiech po dwii adem , a kázanie i kle-

Léto božie 1261, toho msiece dubna, 30 kánie a pokoru welikií welmi ukazowachu,

král Pemysl s Uherským sjednal s jest pod podlé žáków swých zpiewajíce. Ti jistí

jednúmezcietma tisíc hiwen stiebra pokuty. také zamyslili bchu bludy, že sami mezi

Téhož léta , toho msiece Listopada, sebú zpowiedachu s jeden druhému , i

král Pemysl pojal Kunhuntu, dceru Rošti- rozhšowachu wraždy i jiných hiechów,

slawowu "") wéwody Bulgarského, wnu- 35 k&jícím líwod dáwachu, pokánie zjewné

. i tajné lidem skazowachu. A by ten blud

*) Rkp. Hostislawowu. byl potrál , ale žákowslwo byloby za-
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hynulo a za nic nestálo, nebby zahlazeno Toho le'ta mezi Bawory a mezi echy

bylo. Mnozí prawiechu, že ten jistý staw weliký swár stal se jest; pronžto e-
jich welmi by dušem byl pláten, a pro- chowé a Morawne' pikázáním králowým

spšní ti jích skutkowé, i w pekle, i na wtrhše tam, zemí tu jístií Baworskú po-

nebí, i také jím po smrtí. Ten blud naj- 5 plenili jsií, Cheb se wším, což k nmu
prwé biskup Numburský *'*) pochytil jest slušie, weVod Baworske'mu , a sestenci

a jeho dobrý diel zkazil; nebo mnozí jeho synu Kunratowu, syna Fridrikowa

páni i jiní slowiítní lidé nadržechu s nkdajšíeho ciesae, nepíetelsky odjeli sú.

wedle nich toho bludu, mnjíce skrze to A takž w králowo zprawowáníe s jeho

híechów odpuštnie mieti; a tak jsií pak 'O lidmi pišlo jest.

pro ty bludy ohnm spálení a meem Le'to božie 1266 král Pemysl skrze

zbití. swé rytiee Rakušany, i sám sebií, s oné

Léto božie 1262 osenie od krup, od strany Dunaje ažaž do ezná, wšecky

suchoty a od wojanów w zemí bylo jest Bawory nepátelsky poplenil a spálil jest,

zkaženo welmi. 15 a na nkterých hradech i na mstech

Léto božie 1263 pro ty jisté wci zbhy a lidi newolné spálili; takž s obu

welmi weliký hlad w Cechách byl , že stranu Dunaje Bawory zhubíw , do Cech

jest mnoho lidí hladem zemelo ; a tof s jest wrátíl.

jsú byla drahá léta. Toho léta markrab Bramburský umel

Léto božie 1264 král Pemysl dceru 20 jest, a w Kornienském kláštee u šerých

sestry swé Bramburské markrabin pro mníchów, jejž on založil, tu jest poctiw

wšího pokoje zatwrzenie za syna krále pochowán.

Uherského dal jest. Léto božie 1267 Oldich wéwoda Koru-

Toho léta
,

jakž kronika Bramburská tanský , nemaje dtí , Otakara uinil jest

líí, Otta tetí, bratr Janów , markrab 25 ddicem Korutanským za swého zdrawie.

Bramburský, dceru swú Kunhuntu, jížto Téhož léta Otta Bramburský markrab,

s Boženu eského krále dcerií ml, Be- slyšaw mši swatú o swaté trojicí s weli-

lowí synu krále Uherského , bratru swaté kým náboženstwím
,
ped mnohými lidmi

Elžbty , dal jest ; a tu jistií swatbu král duchowními, na sw. Dionysie umel jest

;

Pemysl s weselím okwasíl jest. Potom 3 o jehožto Blažena manželka jeho w Strus-

pak když Bela umel , ta jistá Kunhunta perku w koe u predikatorów w kláštee,

dána jest za wéwodu Lunenburského. jejž on byl založil , poctiw welmi ped

Léto božie 1265 král Pemysl ml jest mnohými biskupy i arcibiskupy pochowala

dceru, jenž na Hromnice s welíkým we- jest. Onen Jan, eený z Prahy, tetí

selím pokrslna jest. 3 5 rozenec její, toho léta, když otec jeho

umel, do ezná po welice noci na tur-

*) Rkp. Normbcrský, Norwcjský. nej wzdwíhl s ; i umel jest tu od líraza

»i
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kopinneho , a takž w Leninském kláštee inhed mnoho jich smrledlne ranichu , a

pohowán jest. druzí utiekajíc w ece se ztopichu. To

Léto božie 1268 král Otakar kázal když jest král Stefan uzel, inhed ten

wšecky wáhy i miery obnowiti, aby s most zkaziti kázal, a sám se jest na bh
každému prawda dala, a swým je zna- 5 oddal; jenž druzí s oné strany jsúc, e-

rnním znamenali kázal. kachu, coby s mlo státi. Tehda pak

Léto božie 1269, toho msíce Záije, Otakar >vzem radu s swými, newda

dcera s urodila králi Otakarowi ; na léto coby ml uiniti, do swého s jest msta

pak w rozliných mstech , wsi , twrze i do Wiedn wrátil , wítzstwie obdržaw.

domy znowa >všudy dlati kázal. 1 o Téhož léta, toho msiece Srpna, poslán

Léto božie 1271 králowá Kunhunta toho jest Kolínský arcibiskup s nkterými knie-

msíce íjna urodila jest syna, i wzdieno žaly s wolenci ciesaskými a s mnohými

jemu jm Wáclaw. pány z Nmeckých zemí do Cech k králi

Téhož léta král Otakar, slawný král Otakarowi, a prosili jeho, aby ciesa-

eský, wéwoda Rakiíský, Štýrský a Koru- 1 5 stwie pijal
,
protože jest jednostajným a

tanský , Karniolský, markrab 3Iorawský, sjednaným wolením králem íšským wolen

pán Chebský a behu Naonského, toho ode wšech jednostajn. Ježto král mile

msiece Dubna wtrhl jest do Uher s swým píjem a ctn uctiw, radil s jest o to

wojskem beze wšie zpory, a ten hrad s jedniem pánem jménem Ondejem z Rí-

welmi twrdý Prešpurk neb Fošen oblehl, 20 an, kterýžto bieše komorník králowstwie

a potom swú mocí jeho dobyl ; i oblúpil eského, i s jinými mnohými pány ; kte-

wšecku komoru králowu, jenž plno dra- ízlo Istiwý sob úmysl umysliwše, to-

hých pokladów na zlat, na stiebe, na cížto, aby on jim mocen nebyl, rozradili

pásiech welmi drahých i na jiných wcech jsií jeho
,
jako lestn jemu radiece. Je-

bieše. A takž na woziech do Prahy pi- 25 hožto jest král zase pustil, necht toho

wezl jest to , a hrad z koen zkaziti jest uiniti ; kteížto odpuštnie wzemše, roz-

kázal, a rytiestwo zjímati kázal i dowezti linými dary uctni jsiíce od nho , k ji-

do Rakiís a do Morawy na twrdé hrady. ným druhým wolencóm jsú s zase wrá-

S tiem jest pak jel dále, i dobyl jiných tili, prawiec to tak. I jest tomu witi,

mst a bradow , a pobral w nich koisti 30 že té nešlechetné rady swých pánów po-

weliké; a také nkterá msta a hrady žiw, želeje toho potom srden, swých

zboiti jest kázal wšecko z koen, i také dnów s tohoto swta ukrátil jest.

twrze zkazil. Potom pijel k weliké ece, Téhož léta Otakar weliké wojsko shro-

jiežto jméno jest Ráb, na niež Stefan král máždiw, wtrhl jest do Bawor, a spálil i

Uherský most dewný byl jest uinil. 35 poplenil jich weliký diel, tak že jest na

A když mnoho Uhát bojowati chtiec, jednom hrad mnoho lidí uhoalo.

polechu s w hromadu s Cechy. Cechowé L. b. 1273 swatá Hedwika, wéwodina
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Polská nebo Slezská, w Trebnicích zdwi- móže, rozhnwaw se, k boji se jest pi-

liána jest. prawil. Jenžto král zwdw, poslal jest

Toho také le'ta Rudolfus hrab z Habs- wojsko swé k Teplé jemu wstieci, aby

purka králem ímským jest wšemi wolenci jemu wtrhnúti do zem nedali , a sám

wolen. 5 král po lowiech jest kratochwílil jezd.

L. b. 1273 král Pemysl s SA\^m woj- To Rudolf uslyšaw, promnil jest swój

skem w ty strany, ježto Moraw, Rakií- úmysl, a takž s jiné strany Dunaje pi-

sóm a Styrii píležie, wtrhl jest do Uher

;

trhl jest k Rakúsóm , a tu msta , wsi i

nebo Uhrowé a pohanowé jim welmi pe- kostely i jiné rozliné wzebral; a s tiem

kážechu. I podbil pod se hrady i msta i o až k Linci tak eenému mstu pijed, tu

tch wšech krajin , a osadiw to swým jest swé stany rozbil. To Otakar uslyšaw,

rytístwem , wrátil s zase. pikázal swým
,

ježto byli k Teplé wy-

L. b. 1275, toho msiece Máje, papež trhli, aby jakž najspieš moliú k Drosdorfu

eho w Lugdun snm ml se wšemi pijeli; jenžto chutn skrze Plzesko a

biskupy kesanskými , na nmž jest Jan 1 5 Bechynsko jedúce, po lesiech semo tamo

biskup Pražský byl, a tak zase s wrá- blúdiece, mnoho jsú práce mli, až k

tiw, po wšech kostelech slúpy jest kázal tomu mstu pijeli. A tak zastawiwše s
uiniti, almužny klásti ku pomoci swaté na miestech zem wlastí tch, a je oso-

zemi
,

jakž pikázáno bylo. A tu také biwše na si i na dál s swým wojskem

papež na tom snmu Rudolfa íšského, 20 za tyi míle swé stany jsií rozbili; a

jenž byl wolen, potwrdil jest k íši. již král Otakar s swými bieše. Rudolf

Kap. 74.
pak s druhé strany Dunaje stany swé

rozbil bieše podlé Lince; A když sedm
O králi Otakarowi, kterak s jest nepie-

„g^jgi ^^^ stádiu, uzewše s obu stranu,

zen mezi ním a mezi Rudolfem poala. ^. ^^ pokrmu iidem i koóm nedostáwá s.

Léto božie 1276, toho msiece Záije, pímiie jsú mezi sebú uinili, a o smlúwu

Rudolfus íšský král poslal k Pemyslowi rok wzeli na tom ostrow, jemužto Kam-

posly swé, prose jeho, aby jemu Rakúsy, berk iekají. A takž jsú s tu pátelsky

Štýrsko a Korutany wrátil a beh Naonský smluwili , tak že Wáclaw syn Otakarów

a trh Juliów, že k ciesastwí to píslušie, 30 dceru Rudolfowu pojieti ml, a syn Ru-

dáwaje mu to wdti. Jemužto Pemysl, dolfów dceru Otakarowu. A tak ty jisté

jakožto muž wysoké mysli, tuto jest dal swatby ped biskupy a ped pány mno-

odpowd : Rudolf tm zemiem kterýmž hými písahami a listy jsú zatwrzeny. Pro-

chce , nikdy jich jest neml, aniž ješt nžto Otakarus sjednánie a zatwrzenie,

mieli bude potom; nebo nkteré u wn 35 Rudolfowi k jeho prosb, na radu nkte-

dány jsú mn, a druhých jsem meem rých zlých, pro nadji jako wšie mi-

dobyl. Wida to Rudolf, že prospti ne- losti, pt korúhwí wzdal jemu na zna-
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menie pokory, nadje se toho, žeby on a plenem zahubil je. S tiem tak z kra-

jemu zase wrálil; to on jedno jako pro jiný Lawenské bnuw se, nkoliko dnów

cest byl uinil. Zatieni pak Hiulolfiis s stál na poli, a potom do Drosendorfa na

swými poradiw s, Olakarowi jedno dwe to miesto prijew, tu jest stany swé rozbil,

koriihwi wrálil, Ceskú a Morawskii, a 5 Zwdw to Hudolf, s swým wojskem

jiné sobe oslawil, rka tak, žeby jemu pres Dunaj prijew, na Morawských me-

tech zemí poti'eba bylo, ale polom, když- zech se položil
;
jenž Otakar také již pri-

by s w zboží rozmohl a u panowání, jel bieše na jednu horu w lese, blízko

zeby jemu je zase wrátili chtél. S tiem od té wody od Morawy, o íšském králi

pak sjednáním domów s wrálila oba. i o newda nic jistého. Pronžto náwodem

Téhož léta Wilkowici s welikým množ- toho nectného a newrného zlosyna Mi-

stwím lidí od krále odstúpiwše pec, w loty poslal špehée, shleduje to, kterak

zemi eské chudým lidem i klášfcróm jest tam ; neb ten jistý Milota , ohawník

mnoho zlého uinili jsii; jenž král to tak nešlechetný, proti králowi kterakýs starý

mle zminul, neb jemu jich ku pomocí 15 hnw w swém srdci jmjieše, ano jeho

toho asu welmi weliká poteba bieše. wšak král po wší Morawe pánem a zpráw-

L. b. 1277, toho msiece Zárije, král cí uinil bieše. Takž pak když íšský

Otakar cht swií dceru radji bohu nežli den ode dne skrze ty špehée príprawú

clowku dáti, tu, ježto syna Rudolfowa toho Miloty proradného uzel, že král

mjieše pojieti, w klášter swatého Fran- 20 Otakar s swými ubezpeil s, a sám s
íška s desieti jinými pannami dal jest. swými pojistil, piblížiw s inhed, w ry-

To když s jest tak stalo, náwodem swých chlosti wojsko obklíil. Král Otakar wida

nkterých rádci , Otakar swými listy i wojsko weliké íšského , a uznamenaw,

posly proti Rudolfowi nepiezeu jest po- že mnohé zrady nešlechetné w tom staly

zdwihl. 2 5 s, z nichžto ped tiem wystiehal jeho

íšský král, protože na jeho dwoe wzcho-

'^^P- ^^- wal s byl, na to nic nepodbaw, wojsko

Kterak král Pemysl skrze newéru sivých
''"^^ ^J^^"'^' ^ *'^ nesakaw weliké síly

„,,.,, ,. .. , lidí swých, ani také do Miloty kterelio
panow to Hakusiech jest zabit, a o jiných

30 wtipu zlého maje, na bojowé píhody s
uložiw, doufánie maje obdrženie wítzstwie,

K. b. 1278 král Otakar želeje, že ty bojowati jest smle umyslil. Takž pak když

zem byl wzdal, posilnn a naweden jsa s wojska sejdu s obií stranu, jechu s
od swých nkterých rádci nešlechetných bojowati chutn; a zatiem inhed tento ne-

Istiw, zase je umyslil mieti, anebo swój 35 šlechetný zrádce Milota, zapomnw mnoho

žiwol za to dáti. Pronžto wojsko shro- dobrého dnie králowa, s swými jest pre
máždiw, wtrhl jest do Rakiís, a tak ohnm odstúpil od swého krále a pána ; w také
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nehod toho boje utekli nectn zlí zrádce. burského kostela poplenili a ty hrady

Sta se weliké pobitie a petžké, ano n- Hunoldsberg a Owbiswolde obdrželi. Za-

klerí Cechowé padají na zemí, a druzí tíem pak Otta Dlilhý, syn Ottów, w twá
bžíe od swého krále. Pronžto král tu krásný, Jitku dceru hrabínu z Hennem-

by poražen, a w tom bojí den swatého 5 berka pojal jest; i mel s ní tí syny a

Rufa zabit; jehožto smrti íšský král Ru- tí dcery, jednu Boženu, jižto wéwoda

dolf welnií jest želel. A takž pak král Polský pojal, a Mechtíldu, jižto jest pojal

do Prahy jest piwezen a na Praze po- Wratíslawský wéwoda, a Jitku, již Sasky

ctiw pochowán. Na jehožto miesto syn pojal wéwoda, a Kunhuntu, jenž w istot

jeho Wáclaw wstúpíl, pt let jedinké maje, i o až do smrti byla. Ten jistý Otta s bra-

dfátko mladé, w jehožto s markrab trém swým Ottií byl jest spolu, ale Alb-

Bramburský jakožto poruník mocný uwá- recht bratr jich byl swój diel wzal od

zal, jakož otec jeho byl zjednal. nich. Potom Otta tento, bratr Otty Dlú-

Toho léta Jan biskup Pražský umel hého, dceru krále íšského Rudolfowu

jest, na jehožto miesto Tobiáš biskup pátý 15 pojal, jenž, když jest umela jemu, w
a dwudcátý wstúpíl jest. Templéský s oblekl zákon, w nmž
Tch asów zem eská welmi jest zle chwíli pobyw, potom jest w Lenin zá-

byla zprawowána; nebo mnozí Sasicowé kon pijal, i byl tu do swé smrti. Pro-

a Nmci jiní wtrhujíc do zem, echy nžto tento Otta Dlúhý sám diel ten we-

tak hrozn miítiechu, že mnozí od do- 20 šken zem ml, a dlúhé asy žiw jsa,

mów zabhše, w lesiech bydlechu. Pro- mnoho zemí byl dobyl, a mnoho bojów

nžto že ddin neorachu , hlad w zemi ml s Pomerany a Slowany, jež jest pod

byl weliký; a od tch Nmców ukrut- s podbil, s swými strýci, s Ottii Šípem

nosti zem welmi byla zahubena, i mnozí a s Konratem, a s echy také ze wšech

také kostelowé zkaženi byli. A tak to 25 ech, múde a udatn sob in. Za jeho

dlúho trálo, až páni s markrabí wzemše asów pokoj jest byl, i byla zem wšeho

radu s Bramburským, Dobešowi biskupowi dobrého plna. Ten když umel, w Lenin-

oprawu zemskii poruili; a tak Sasicowé ském kláštee jest pochowán, a jediného

a jiní Nmci byli wen z zem wypuzeni, syna po sob ddice ostawiw Hemana;

a lidé od jich nátisków zproštní byli. 3 o nebo jiní z mládí zemeli bchu. Albrecht

Téhož léta, jakož kronika Bramburská pak, Otty Dlúhého syn, pojal jest dceru

swdí, Otta eený Šíp, syn Janów, wy- krále Šwedského ") ; s ní jest dwa syny

trhl proti Majdburským ; mezí Urosem a ml, jenž sta oba za jeho zdrawie umela

;

mezi Majtburkem boj s nimi maje, jat jest ml jest také s ní dw dcery, z nichžto

byl; jehož Jan a Konrat bratíc jeho po- 35 jednu Jindichowi wéwode Polskému dal

mstíti chtiece, pijcmše k sob Albrechta

wéwodu z Brunswika. wšicku zemi Majt- *) Rkp. Skockého.
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jest, a (Iruliií wewodé z Laweiuburka. Ten wéwod Opawskému synu králowu jinií

jistý Albrecht po smrti bratra swe'ho mnoho cestu wzdwihla se jest.

dobrelio jest uinil; neb ten klášter, ježto

Celiporta slowe, založil a nadal jest; uinil Kap. 76.

jest také panenský klášter u Wanseku a 5
i^t^rak bez krále zem eská mnoho trpla

jest od rozliných cizozemców.
jej bohat nadal; w Soldine kanownictwo

nadal a uinil, A takž po smrti ženy swé

byw žiw, jako mnich síasln jest umel, a L. b. 1281 Otta markrab Bramburský,

w Leninském kláštere pochowán , a potom poruník králowice mladého, poslaw swé

do Celi Porta penesen ; jehož wšecko jm- i o slidiy do Prahy, Pražský kostel, do nhož

nie na Hermana syna Otty Dlúhého spadlo páni i jiní lidé swé zbožie a klejnoty sno-

jesl. šili bchu u wálky, w zákišt dwée wy-

Léto božie 1279 Jindich wéwoda Slez- biti kázal, a to zbožie ze skiní wybrati

ský po smrti Olakarow Kladsko až do a pec odtawad nésti. To když se tak stalo,

smrti ml jest a držal, Neb jsta sob byla 13 polom ten jistý markrab widl jest, že

zapsala, umrelliby byl bez synów Jindich, zem skrze cizozemce den ode dne kazí s;

wšecko jeho wéwodstwie wne k zemi swolaw zemany, pod šíjí uinil loto usta-

Ceské mlo s dostati
;
pakli král, ale Klad- wenie obecné, aby ižádný Nmec w zemi

sko do žiwota on ml mieti. Zatiem mar- neostáwal, ale wen wšickni wybrali s. A
krab Bramburský, zpráwce zem eské i 2 o když s to stalo

,
pestal liípež. W tom

králowice mladého, králowú Kunhutu s je- jistém snmu , s powolením wšech zema-

jím synem VVáclawem s hradu Pražského nów, Tobiášowi biskupu Pražskému a Teo-

w noci wzem, na Bezdze kázal wézti, baldowi sudiemu zemskému zprawowánie

Cechy wšecky od nich odlúiw^ i dal jim zem poruili; jenžto jako mužowé múdí

Sasice za eledíny, a kázal jich snažn 2 5 wšecky jsú zlosyny z zem wypleli a po-

strieci, aby nikam bez odpušenie purkra- koj uinili. Takž pak lidé poechu tepruw

bina nechodili, a ztrawu malú mli. Zemené orati, a swých poteb po cestách hledati

asto napomínali i prosili markrab , aby a initi jeli sú se. A jeda wen z zem ten

jim králowú s synem wrátil , aby jich po- jistý markrab, slíbil jest Tobiášowi i jiným

ctiwjie chowali; on slíbe jim, nikdy toho 30 zemanóm na urený as wrátiti jim krá-

uiniti nechtl. Zatiem pak králowá, uhle- lowice; jehož když ten as pišel, nic jest

dawši swój as, s odpuštním purkrabiným, neuinil , ale dliihý as potom ješt jeho

nechawši syna na hrad, do Prahy s brala w swé moci ml a držal jest.

k Agnešce, ke dcei králow nkdajšieho, L. b. 1282 pro ty wálky a proto ukru-

jenž u swatého Franciška w kláštee bieše^ 3 5 tenstwie, ježto Nmci inili w zemi, ddina

odtawad pak ekši s do Morawy, pro naw- mnohé asy nebyla orána; pro ty rozliné

štiewenie hrobu Otakarowa, ku Mikulášowi nehody, jenž s djiechu, hlad a drahota
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Avelini weliká byla, tak že mnohé matee, pokolenie Witkowske'ho neb z Witkowic,

milosti té materské zapomnwše nad swý- tociž z Rozemberka, jménem Záwiše, kra-

mi dtmi, syny zbily a je jedly. A takž pak lowií, máte tohoto mládence, Kunhuntii,

potom wznikl jest byl mor weliký welmi milowal jest; jenž také i pojal ji byl, i ml
po wšie zemi eské. 5 s ní syna jménem Záwiši

\
jenž kižowní-

L. b. 1283, toho msiece Ledna, duha kem swatomai-ským jsa, mistrem byl po-

welmi krásná wšecko msto Pražské ob- tom toho zákona. A tak welmi a tak

klíiwši, zjewila se jest. Pronžto ekli miíde ta králowá byla jest syna swého

nkteí, že to sastné znamenie jest; neb obešla, že toho pána nad jiné pány zpráwcí

jakožto duha biíi stawuje, takéž bóh wše- i o a kapitánem wšie eské zem uinil jest

mohiící, jenž jest obránce eské zem, swii byl, a tak jeho nade wšecky jiné zemany

milostí tyto nehody stawiti ráí. Opt jiné powýšil. Pronžto takií pýchu a takií zpúrií

znamenie toho msiece Dubna zjewilo se bieše se rozdul , že jinými wzhrzieše, a

jest: hwzda welmi swtlá, na jednom rohu ižádnému prawdy necht uiniti, ani po-

msiece jako stojieci, swietieše welmi. Aiskoje zjednati: jehož ta králowá potom

skrze to múdí rozumli jsií píštie knie- umela jest a u swatého Franciška pocho-

žete swého Wáclawa, jehož držéše Otta wána. Tehdy pak ten jistý pán, necht

Bramburský markrab; jenž s jest to i jako w poníženjšiem stawu býti, nežli

naplnilo. Nebo inhed toho msiece rwna jest diewe byl, iákal jest opt š krá-

knieže pijelo
;
jehož páni, rytiestwo, žá- 2 lowým rodem smiesiti s; jakož s jest

kowstwo i lid obecný wšeho msta Praž- i stalo. Nebo sestru Uherského krále, jep-

ského mile jsú pijeli , wyšedše s bisku- tisku stwrzenú z zákona pojal , s nížto

pem proti nmu. To jisté knieže Wáclaw, jest syna ml ; kteréhožto když chtl krstíti,

kakžkoli mladých let bieše, wšak mysli byl pozwal na ty hody kniežete eského pána

welmi mužné, boha s bál a knží w est 25 swého, i krále Uherského. Zatiem pak po-

ml. Ale tento Otta, co jest uinil, nemá rozumlt jest tomu toto knieže, že ten

zamleno býti ; nebo co jsú jeho páni pro- pán na ty hody lestn a nepraw jeho

šili a biskup welmi snažn , an wždy sli- pozwal , aby tociž král Uherský a wé-
bowal a nikdy uiniti nechtl, až práw do- woda Wratislawský o jeho smrt tu s
tawad, jeliž jemu pt a tidceti tisíców hi- 30 sclmkli a jej zamordowali. Pronžto po-

wen sti-iebra dali jsú a markrabstwí Budi- wolaw jeho k sob, i jal jest jeho, a

šinské s nkterými hrady a msty wn. jednak za dw lét na hrad Pražském

Tak pak, když toto knieže do zem s držal. A když ižádného znamenie na nm
wratno, z takého smutka a z také zádawy pokorného neznamenal, kázal jeho wézti

wšickni lidé jako oddechli, radostn s ra- 35 na Hlubokú, aby s jemu stalo to, jehož

dujíc pánu a králi swému. gwým nerodstwim a swými skutky za-

W tom asu bez kniežete, pán jeden z slúžil bieše
;

pronžto tu ped hradem
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byla jemu hla>va dolów prknem stržena run eské swé zem poddal jest a wzdal,

Jenž odtud do Wišíiowého Brodu byl y^c- jakož listowé na to daní swédie tiíto ieeí:

zen, a w tom kláštere, jenž jej založil byl, Welikému a slowiílnému kniežeti, pánu

pochowán. To když uslyšeli prietelé jeho, swe'mu wýborne'mn, králi Wáclawowi, služ-

pree s inhed ode^všelio rozprchli; a když 5 ba má werná ! Zajisté nynejšie i polomnie

se byli ti jistí Witkowci rozbhli, byl jest wci znamenaw, jimižto král Otakar do-

pokoj w Cechách i w Moraw, a prawda bré pamti i pedkowé jeho otci mému

s lidem dala; král pak Uherský božím nákladní byli, jenž jim sliížil, šlépjí otce

zpósobenim skoro potom zabit jest, a \vé- swého cht následowati , a pokoj sobe

woda Wratislawský byl jest otráwen. lo swým poddaným cht zjednati, i synóm

L. b. 1285 mnišie Swatotomští s odpu- mým budiícim, wéwodstwi mému i lidem

šcením Tobiášowým biskupa Pražského do mým , a cht také od násilníków obranu

meušieho msta Pražského jsií piijati. mieti sob i mým námslkóm, jimižto ca-

L. b. 1286 Jitka dcera Uudolfowa krále stokrát siíženi sme byli a násile trpli, s

íšského, ježto Wáclawowi kniežeti byla 15 rozmyslem, i s radií a s powolením mých

oddána, s mnoho lidmi do Prahy jest pri- synów Boleslawa a Wladislawa, i také s

nesena, a poctiw od žákowstwa i od powolením wšech mých pátel, i wšech

jiného lidu obecného jest pijata. mých šlechticów a pánów, i wšeho wé-

L. b. 1287 knz Wáclaw weliké woj- wodstwie poddaných, ani pipuzen, ani pro

sko lidí shromáždiw, wtrhl jest do Mora- 20 moc, ani také pro strach, ale dobrowoln,

wy, a porušil i zkazil twrze zbhowé , a mé lepšie i mých budúcích cht rád widti,

pokoj dobrý w zemi zjednal. jakž bych najlép mohl: Twé, králi Wá-
L. b. 1288 Wáclaw knieže ml byl s clawe, i Twých wšech budúcích králów

s\vú ženií syna, i wzdl jemu Otakar; ale eských moci a panstwí s poddáwaji, i

inhed w tom lét umel jest. 25 mé syny i námstky mé wšecky, s mým
Toho léta dobyl jest hradu Holsteina, na wéwodstwím, s hrady i s msty ohraze-

nmž zbhowé bchu; a toho léta onen nými i neohrazenými, i se wším jmním
Záwiše (Witkowic) jednu stwrzenií jeptišku mým, i mých pánów, i mých wšech lidí,

pojal jest. s jednostajným jich podwolením, z nichžto

30 nkteí tuto nynie jsií; pány mé wšecky.

Kap. 7 7. šlechtice, wládyky, mšany i jiné lidi obecné

o daléich pHbéúech krále Wádawowých, ""'^'^^ .."'^''*' ^^•''""''stwie od manslwie

neb od jiného zawázánie, jímžto jsú mn
a o inanstwí Kazimírow, wéwodii . , , ,, . , ,•

1 mým buducím byli zawazani, swobodny
^*^^^'

35 a prázdny je iním, a je nynie obecn
L. b. 1289 Kazimír wéwoda Polský knie- wzdáwaji skrze korííhew mú , se wšemi

žeti Wáclawowi i jeho námstkóm a ko- pány i se wším panstwím
,

ježto ke mn
15
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a k mým synóm píslušeli jsií neb pi- i TAvým námstkem, pod mú wlastní pe-

slušeti mohli, mým jménem i wšech mých eti dáwám, i pod peetmi dóstojných mu-

budúcích, k Twé ruce, w Twú moc a w žów Pražského a Olomuckého biskupów,

Twé panstwic, jenž pijímáš ode mne i od a ctných kniežat Bolka wéwody Slezského

swých wšech náméstków na wky. Wzdá- 5 a knze Mikuláše Opawského, i jiných mno-

waji také mým jménem i wšech mých bu- ho opatów, Bewiiowského, Strahowského,

dílcích obecn wšecky swobody, pomoci Kladrubského, Oseckého, i jiných rozli-

i listy ty, ježto pedci moji mli, já ml, ných proboštów také i dkanów k mé

nebo synowé moji mieti mohli až do to- prosb jsú piloženy. Dalo se jest toto w
hoto asu, takže ižádnému nebyli poddáni i o Praze, w králow sieni, pede wšemi pány

ani mli poddáni býti, krom Tebe, pane a úedníky mé zem, i zákonníky i m-
mój, jemužto w manstwie a w práwo ma- šfany, i rozlinými jinými lidmi, jenž jsú

nowé wéwodstwie mé se wší ctí i se wším k tomu byli piwoláni, toho msiece Ledna,

dóstojenstwím, se wšemi šlechtici i pány L. b. 1290, když král Wáclaw Jitku dceru

i se wšemi jinými lidmi i se wším jiným 15 Rudolfowu pojaí, sestru swú za jeho syna dal

práwem beru a manstwie iním
,

jakožto jest také, a tak ty smlúwy mezi otcem jeho

pánu mému
;
pokoru také

,
poslušenstwie, a mezi Rudolfem íšským skrze pietelstwie

službu i wrnost nynjší písahu iním ped jsú obnoweny; Rudolf pak w desieti tisících

tmito swdky, i tak to zjednáwaji, aby hiwen stíbra u wn králi Wáclawowi

synowé a námstkowé moji, jenžto po mn 20 Cheb msto se wší krajinu zastawil jest.

budu, wiec potom z ruku Twú neb Twých Toho léta inhed ten Rudolfus poslal posly

budúcích to wéwodstwie u manstwie pi- k nmu, cht to zase mieti ; a král Wáclaw

jímali, a poslušenstwie, wieru, službu i pak s swú ženu Jitku wzdwihl s sám

písahu swú slíbili. Nad to slibuji, i mé bu- k nmu, i pijal je u manstwie od nho.

dúcie w to zawazuji. Tob i Twým ná- 25 Znamenaw také Rudolfus smlúwy podobné

mslkóm, eským králóm, wi-n pomáhati a sprawedliwé jsúce, ježto mezi Otakarem

wší mocí i silu, kdyžkoli kážeš neb káži a mezi wéwodú Slezským stala s, jakž

twoji budúcí , který as neb kolikrátkoli, powdieno již naped, že to jisté wéwod-

jako wrný twój man nebo pán který Twé stwie od starodáwna skrze eské krále

zem^ zwláše také (odiekám s) wšech 30 tém jako pozdwiženo bylo, a daní nebo

práw zemských i duchowních, i listów neb platem eským kniežatóm platiti bylo wy-

milostí papežowých, neb íšských ciesa- sazeno, swými listy tch smluw potwrdil

ów, neb jiných kniežat Polských, neb kte- jest úpln w tato slowa :

rýchžkoli, aby ižádnému jinému manstwie Rudolfus , z božie milosti íšský král,

neinil ani inih. Tomu wšemu na sw- 35 wždycky pispoitel, známo iníme tiemto

dectwie a na wné potwrzenie tento jistý listem wšem, že mezi Jindichem wéwodú

list swobodn a dobrowoln Tob králi, Wratislawským a Slezským, a mezi kra-
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lem OlakartMii n králem Wáclawcm synem Skoro polom Jindich wi^woda Slezský

jeho, smliiwa a zalibenie lakowelo stalo bez plodu pacholíkowého umel jest. I byla

s jest , umrelliby Jindich diiewerecený ta smliíwa skrze Kísského krále opt obno-

bez dlí prwé nežli král Wáclaw , aby wena lienito listem :

na zem jeho spadla. Klerúžlo smliíwu 5 Rudolf z božie milosti, jako prwe. Zná-

my za sprawedliwú a za sliínú majíce, menawše wrné zaslúženie krále Wáclawa

jie z plnosti nasie moci potwrzujem, tento eského i jeho predków, dóstojným také'

list tomu na swdomie dawše. Dán a psán darowáním jeho darowalí jsme umyslili.

list tento w Erford, toho msiece íjna. Proncžto kniežectwie Wratislawske a Slez-

Že králowé eští od starodáwna také 10 ské, ježto Jindich nkdajší wéwoda od

hlas mají ímského krále woliti, a žo to nás od ciesastwie ml u manstwie, ta jistá

wolenie k nim z práwa píslušie , tento wšecka manstwie, ježto jsií po jeho smrti

list zjewnc ukazuje w tato slowa: ostala, kterážto k nám a kciesastwiepislu-

Rudolfus z božie milosti král íšský, šejie se wšiem príslušenstwím i s jcdniem i

wždy rozmnožitel, wšem ímského cíesa- 15 s druhým práwem,klerýmižkoli jmény jme-

stwie wrným, ktož list tento opatie, mi- nowati s mohií, králi eskému déweece-

lost swií a wšecko dobré dáwá. Podlé nému i jeho budúcím od nás a od ciesastwie

úada našeho spráwn máme s wzcptati, majíce drženo býti, jménem a obyejem ma-

klére práwo u wolení ímského krále na nowýmdáwámy k držení a kjmní tiemtolí-

kohož pislušaloby. Pronžto wzeptali sme 20 stem.Dániejako na dewniem, i konec, totiž:

s od šlechticów , od pánów i od knie- tomu wšemu na swdectwie list tento etc.

žat, že na wýborného krále eského wo- Ale kterakkoliwk listowé tito byli wyšli,

lenie píslušie ; a také z starého i z no- wšak jest tehdy král Wáclaw nebyl toho

wého swdectwie došli jsme toho , že wéwodstwie u prawém držení,

šenkowstwie na n ddicky píslušie a na 15 Téhož léta král Wáclaw Cpavrské wé-

ižádného jiného. Ten jistý hlas wolenie a wodstwie, ježto otec jeho Otakar uinil

to práwo šenkowské zwdli jsmy, že jim bieše i dal Mikulášowi synu swémii ro-

ddicky píslušie, i jich pedkóm , ddóm dilému w manstwie, jemu odjal, a wyhnal

i praddóm pislušalo. A také toho wšeho jeho w«n, i ml sob.

potwrzujemy , a potwrzeno tiemto listem 30 Toho asu Krifina, Krakowská a Sen-

mieti chtiece tak, aby w to práwo ižádný domiská wéwodina , dcera Bulg-arského

jiný potom s newpletl. A zdaby co marné, ciesae , sestra Kunhuntina matee krále

protiwné, neb skekliwé umiennie které Wáclawowy, jenžto muž její Lešck wé-

proti tomu wzpáceno bylo, jenž s nám woda ješt za žiwa, protože jest plodu

nezdá, to z plnosti našie králowé moci 35 neml, s powolením swých pánów t ob
doplíiujem. Též dánie, jako na onom list zemi po swé smrti oddal jí a ji mocnu

jest, dewadesátého léta. uinil : ona pak králi Wáclawowi t ob
15*
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zemi dala jest, a poslala k nmu swé po- ským králem byl Avolen , a to zpósobe-

sly, aby se w n uwázal. Jenž pro jiné ním Wáclawowým krále eského. Toho

wci pro pilné sám nemoha jiti, Tobiáše asu, kakžkoliwk sestru Albrechtowuwé-

biskupa Pražského poslal, že se jest jmé- wody Rakiíského Wáclaw mjieše : proto

nem králowým w n uwázal. To když s 5 wšak, že jemu na wnných zemiech pe-

tak stalo
,
pibrala s ona do Prahy , a kážéše, swár weliký mezi nimi byl.

tak mnohé asy s králem bydliwši, umela l. b. 1293 Adolf íšský král wtrhl

jest a u swatého Franciška pohrabána podlé do Míšn mocn
;
jenž když byl powolán

sestry swé, králewy matee, králowé Kun- k^ál Wáclaw od nho, wKrynhaimu pot-

hunty. 1 kal jest jeho. A tu jsií pak smluwili swatbu

L. b. 1291 Rudolf král íšský starostí ^ezi synem krále íšského Rupertem, a

i nemocí byl nadtrápen : jehožto král Wá- ^ezi Jitkií dceru krále Wáclawowú.

claw sswií zemi a jeho dceru nawštiewil
^ ^ ^^94. Jitka žena Wáclawowa

w Erford. We Spýru umel jest a tu
^^^^j Rakúským a mezi mužem swým po-

mezi kniežaty ímskými pohrabán. Tobiáš 1 5 j^^; ziednala

biskup Pražský od krále do Polsky byl „, „ v , , „v , , 1 t^ ,.v , ,

Tehoz léta Pemysl wewoda Kalisský
poslán, aby zjednal pokoj. • , • v .„r. 1 • , .

proti kniezeli Wáclaw owi s powolenim pa-
L. b. 1292, poslowé z Polsky k králi * . , , „ , , , . , „ •

pezowým k Polské zemi na kralowstwie
Wáclawowi byli posláni

,
prawiece , že , , , , , v . , , •

korunowan , ale u malém asu byl zabit,

nepietelé zemi hiibie; pronžto s mno- 20

, 11' . II • . . • * 1 ' ' Tch asów knieže toto iisté práwa w
hem lidi wtrhl jest tam, 1 také s pomoci

.

^^^ , 1 1
v T> I 1 '1 • - u I zemi psaná chtl rád zachowati: ale páni

Ottowu markrab Bramburskeho, jenz byl ^ ^

jemu na pomoc pijel; jehož inhed ta jistá
'"'^'"" P™'"' '^^ '^ P''^'^° nerozmohlo,

Polská kniežala potkala sú krále Wácla- " »"'' J'* »^'"'' zhynuliby. Chtl jest

, . v , , ., . . 1 . • také tento král Wáclaw Paízskú školu
wa , mnu a pokoje zadajice 1 sjednáme. 25

rr I I) r*- 1 1 \AA'«i ^j D w Praze mieti : ale nkteí nešlechetnici
Tu pak w Polste král Wáclaw od Bram-

burskeho markrab rytieem uinn , a
ro^radili jsií jeho.

odtawad wzdwihl s do Krakowa , i byl L. b. 1295 papež Celestinus papežstwie

jest dobroliw odewšech pijat. A tak Pi'0 pokoru wzdal jest; na jehož miesto

pokoj zjednaw, trhl ped Siraz, ježto s 30 osmý Bonifacius wstúpil jest, ježto jedny

Loket tu zawel bieše ; i rozbil tu stany. knihy uinil w práwiech
,
jimžto Sext ie-

A tak pak den S. Wáclawa msto obdr- kají. Tohoto papeže Celestina wzdwihal

žaw, jal Lokélka s nkterými kniežaty. Jest Kliment papež pátý, léto božie 1313;

S tiem tak zemských wcí dobe a slin ale Bonifacius od ímanow jest zabit,

popósobiw, s wilzslwím s domów wrátil 3 5 Toho také léta, toho msiece Bezna,

sastn. Dobeš biskup Pražský umel, a pochowán

Téhož léta Adolf hrab z Nasowa íš- jest w kostele Pražském ped oltáem swa-
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(ho Prokopa : na jehožto niiesto wsliípil jest mel w Norinberce, tu kdež nade wše-

jsl Hehor, dkan kostela Pražského. cky w olence u toho dwora krále Wáclawa

L. b. 1206 Albrecht wéwoda Kakií- welmi pietelsky jest ctil, že ta cest nad

ský s nákladem nkterých wolenców proti jiné >vynikáše. Nebo on swým úadem

Adolfowi Kimskému králi powstal, a takž 5 senkowým ímskému králi w svvé korun

pak u boji zabil jeho. Potom sám mnohé králowé sliížil jest , kakžkoliwk toho z

boje strojiw , od swého strýence Jana práwa neml uiniti ; neb jedno jakožto

ukrutn jest zabit. Zatiem pak ona Agnéška, jiný wolenec, ne w králowém okrášlení,

dcera Otakarowa, sestra krále Wáclawo- ml jest slúžiti w swém úad; a aby ten

\va, žena Rudolfowa, jenž byl syn Uu- i o jistý skutek nebyl na pohoršenie eským

dolfów krále Híšského , s nížlo ten jistý králóm, neb jest toho byl z práwa neu-

Jan jmien jest, do Cech s wrátila, a tu inil, ale pro milost swého sestence, list

žiwot swój skonala , a u swatého Frau- inhed dal íšský král , aby skrze to on,

ciska pochowána. ani námslkowé jeho, eští králi, pohor-

L. b. 1297 král Wáclaw šeslmezcietma i5 šenie nemli swému práwu. Jehožto listu

let w stáí byl, když toho msiece rwna s tuto jsem psáti opustil pro dlúhost , neb

swú ženu Jitku skrze Majlburského a Mohuc- mi s nezdál potreben.

ského biskupy w Pražském kostele koru- U toho také dwora Hímský král kiípe-

nowán jest slawn. Na tom korunowání nic a prodánie toho msta, ježto Perno

pemnoho jest kniežat bylo, i z rozliných 20 slowe, swým listem potwrdil jest, a Ce-

wlastí lidí. Po tetiem pak dni toho we- ské zemi to jisté msto piosobil
,
jakž

sele, roznemohla s králowá tžkú nemocí; slowo od slowa tuto ukazuje:

a takž pak toho msiece rwence umela My Albrecht z božie milosti král Rím-

jest, a w Pražském kostele pohrabána ped ský, wždycky pispoitel, tiemto listem

kaplú swatého Martina; ale potom do káply 25 wšem ohlašujem, že my k tomu trhu, ježto

swatého Šimona a swatého Judy do nowého s mezi biskupem Míšeským stal a ka-

kóru penesena jest. S tú jistu Jitku ml pitolú jeho , a mezi Wáclawem eským

jest syna jménem Wáclawa, jenžto byl králem, o to msto, jemuž djí Perno,

potom na Uherské králowstwie koruno- s hradem i se wším což k nmu príslušie,

wán ; ml jest sní také ti dcery, jednu 3 swé dobrotiwé powolenie dáwáme , tak

Annu ,
ježto Jindichowi, wéwod Koru- jakž na jiných listech jich plnjie psáno

tanskému a Tyrolskému hrabi oddána byla, jest. Zjednáwámy a ustawujem také to

druh Elžbtu neb Elšku
,

ježto Janowi tak, aby to msto k eské zemi wným
z Licemburka králi eskému dána byla u práwem piležalo a prijednáno bylo. Na

manželslwie; tetí Markétu, ježto wéwod 35 nžto tento list náš psáti a uiniti kázali srny.

Wratislawskému Boleslawowi oddána byla. L. b. 1300 Wáclaw král eský, mar-

L. b. 1298 Albrecht král íšský dvvór krab Morawský, Polský a Sandomírský
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wéwoda , toho msiece rwence
,
powo- byla , spolu jsta s do swé smrti držala

;

lal šesti lowków w tom dosplých z Flo- ale Otta múde a udatn wšecku zemi zpra-

rencie, i kázal jim nowý groš zaraziti a \\ owal, mnoho zemí, mst i hradów swým

halé, jichžto dwanácte za groš platiloby. snaženstwím dobyl, a také mnoho bojów

Neb diewných tch casów astá mna 5 mw ,
jednak s strýcem swým Dlúhým

byla jest lidem welmi škodliwa; pronžto Ottú když žiw byl, jednak sMajtburany,

tento král milostný znamenaw to, že jest jednak s Slowany, jednak s Polány, ismno-

škodliwa, kázal istý peniez stiebrný be- hými jinými. Tento Otta po smrti Dlúhého

ze w šie pímšky kowati. Otty, když jako k starosti pišel byl, wždy-

Téhož léta z Polsky pijeli poslowé, 1 o oky s Hemanem markrabí dobrotiw jest

dá^vajíc wdti, že jest král umel a je- pebýwal. Ona oba spolu s welikým woj-

dinií dceru po sob ostawil. I prosili jeho skem králi Wáclawowi na pomoc proti Rim-

snažn, aby tu jistií diewku, jménem Alž- skému králi trhla jsta byla , zanžto zemi

betu, pojieti ráil a w zemi se uwázati, Mišenskú od nho wzala, a potom o Po-

a jie od nepátel brániti. Král poradiw i5 meranskú se smnila. Ta jistá bratry sMajt-

e s swými wrnými, sebraw wojsko we- burským arcibiskupem wálky jmla, a toho

liké, wtrhl do Polsky, a tak jest wšecky hradu Polte dobyla. Potom s welikým woj-

nepáteíy udatn ukrotil , a králowstwie skem do Slo^'\ an wtrhla, a jednak wšicku

swému panstwí osobil. S tiem wzdwihl zemi zkazila, i hrad petwrdý Eldemburg

g jest do Hnzda, a tak ku prosb pan- 20 eený tu udlala. Potom pak tento Otta

eké tch zemí arcibiskup Hnzdský na krá- když s Wolmarem wšecko již markrabstwie

loslwie jeho korunowal. Atakzpráwci neb zprawowala, stár jsa welmi umel jest, a

kapitána pana Hynka z Dube Berku tu o sta- w Kornienském kláštee pochowán. Bratr

wiw , do zem eské sastn s jest wrátil. jeho Konrat lowk byl sprostný a pokojný.

Toho léta bylo jest milostiwé léto, pro- 25 po lowiech a po pokoji stoje. Když ta

nžto mnoho lidí wzdwihlo s jest na put bratry oba žiwa byla, tento Otta skostelnie-

do íma. ho zbožie Bramburského i s biskupa Wolt-

Téhož léta Albrecht, bratr Ottów Dlií- rada dani chtieše bráti; a biskup wzdwihl

hého , markrab Bramburský , umel jest s k dworu, i obdržal na oba klatbu, kte-

i pochowán w Lenin , a potom jest do 30 rážto klatba až do smrti Konratowy trála

Celi porty pinesen. Také Jan bratr Ottów jest. Zatiem pak dani ty byly saty a klat-

umel jest, jenž kakžkoli malý byl, ale ba také pestala; a Konrat umel, a wChor-

udatný. Ten Jan ostawil po sob syna žáka nienském kláštee pochowán. A tak Wolt-

Kunekina kanowníka, jemuž Rýnowská ze- mar ddicem ostal, na nhož s wšecko

m dána byla do žiwota, a po jeho smrti 35 dostalo.

Woltmarowi s dostala. Onen Otta Šíp a 1,. b. 1301, toho msiece Záije, eho
Kunrat , když jsta z wzenie pušena biskup Pražský umel jest, na jehožto mie-
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sto Jan kanowník Pražský, syn Kehoów Kap. 78.

z Dražic, wstúpil jest. q dalších píbziech krále Wáclawowýchy
Téhož léta Ondej král Uherský bez détí

umel jest. I byli jsií poslowé znamenití

z Uher k králi Wáclawowi posláni, prosiec

jeho, aby syna swého Wáclawa mladého L. b. 1303 Uhrowé nešlechetní, nejsúce

jim za krále dal ; nebo král Wáclaw byl pametliwi swé wiery i swých písah, krále

jest pietel krále Uherského Ondeje, neb Wáclawa mladého nechtli mieti, ani jemu

prabába jeho sestra byla krále OndejoAva. pomoci dáti, a jiného jménem Karla, syna

Jenž poradiw s se pány swými, dal jim i o Karlowa krále Sicilského, zwolili, jehož jim

syna swého ; a oni pijemše jeho s welikú byl dal Bonifacius papež. To král Wáclaw

radostí, na králowstwie jeho korunowali uslyšaw, otec jeho, s welikým wojskem

slawn. zdwihl s do Uher, i poplenil zemi ; Osti-

Toho léta, když Bonifacius osmý papež hom msto zkaziw, trhl až do Budína; a

od Kímanów zabit, arcibiskup Burdegalen- 1 5 tu w zem syna swého, domów s jest s ním

ský papežem wolen jest, jenž tehdy w sastn wrátil.

Franské zemi jsa, wolení swému powoliw, Téhož léta Albrecht král ímský po smrti

kázal kardinálem, aby k nmu do Lugduna Jitin králowé poslal posly k králi Wácla-

pijeli ; a tuž pak odtawad dwór pape- wowi, cht od nho Cheb , Míšeii, Uhry a

žów do Aviniona jest peweden. Ten jistý 20 Polsko mieti; a chtl, aby jemu Hory za

papež Klimentem byl jest nazwán. šest let postiípil, neb osmdesát tisíców hi-

L. b. 1302, toho msiece Srpna, Kun- wen dal, a to jako z práwa desátków, aby

hunta sestra krále Wáclawowa , druhého dal za diewnie za swé pedky i také bu-

tociž tiem jménem, w klášter jeptišie u dúcie, že ta jistá da tociž k ciesaslwie

swatého Jiie oblekla s; a když pak po- 25 zpráwn pisluš.alaby. Kterýmžto poslóm

tom abatyší byla, mnoho jest swobody král odpowdl, že toho uiniti nechce,

klášteru uinila. Protož ten jistý Albrecht wtrlil jest do zem
L. b. 1303, král Wáclaw druhý tiem eské, a syn jeho Rudolfus wévvoda Ra-

jménem, šestý král eský, Elšku dceru kiíský do zem Morawské, i poplenili je

Pemyslawowu krále Polského, jižto pojal 3 o nepátelsky. Potom oboje wojsko sešlo s
byl, s odpuštním Mohuckého a Ilnzdské- w hromadu, i pitrhli jsú k Hoe, a tu stany

ho arcibiskupów , skrze Jindicha biskupa rozbili. Tehdy mštné li jistí wzeniše radu,

Wratislawského zjednal a zpósobil byl, že i swaili z sazí a z hnisu zemskélio i z ka-

w Pražském kostele slawn jest koruno- kýchs pnek stiebrných jedno swaenie

wána. Po tom korunowaní ml jest s ní 3 5 zelené welmi diwné, jakž sú oni umli, i

dceru Agnešku
,
ježto potom Jindichowi pustili to po potoku dolów, jako k wojsku

Swídnickému wéwod byla oddána. blízko Pronžto kto s jest té wody na-
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pil, kóli, lowkli, každý rychle potom ztrawu ml, dwory inil, i pány i mša-
umel. To když se tak stalo , zatiem král ny ochotné mnohé' pijímal ; tch wcí,

sebral lidí mnoho , kudíž mohl, a s tiem což k dobrodružstwí pishiše'še , pidržal

tak Bramburske'ho a Mišenske'ho markrab s, silný žiwotem i myslí byl. Ten Heman

s pli tisíci postawil wHradiši, a tu w kraji- 5 když jest hrad Eldemburg dlal, rozne-

náchtch okolo, a jiné wšecko wojskooko- mohl s jest, a tak i umel, a w Leninském

lo Hory zastawil, na zajtie s nimi cht boj kláštee pochowán; jehožto jest wšecka

mieti. Tehdy íšský král to uslyšaw, utekl zem želela welmi. Ten po sob jediného

jest pec i s synem
;
pronžto král i ti, ježto syna ostawil Jana

,
jehožto ne Wold-

na pomoc pijeli bchu,domówjsú swrátili. lo marowi, ale ctyrem swým rádciem poru-

L. b. 1305, když král Wáclaw Zbraslaw il byl. Potom pak tyto poruníky Wold-

klášter založil byl ped tiem, a mnoho mar odjednaw nkterak
,
pichýlil diet k

jiného dobrého uinil, starostí jsa nadtrá- sob. Zatiem pak tito jistí poruníci, po-

pn, scestn jest umel. Na jehož miesto syn dle rady mateiny, tajn diet od Wold-

jeho Wáclaw, jenž jedinký ddic byl ostal, i 5 mara wzeli, i nesli na Spandow hrad, i

wstúpil jest; a to byl král sedmý. Ten Wác- hledali jeho snažn. Když pak o to rok

law pojal jest Fiolu, dceru wéwody Tšin- mli po nkterém asu, mát ekla Janowa,

ského. že o tom unesení nic newie. Pronž Wold-

Tch asów, jakž kronika Bramburská mar rozhnwaw s, i ukradl jest diet z hra-

swdí, Heman syn Otty DIúhého pojal 20 du. Ten Woldmar ml jest Hemanowu

dceru Albrechtowu íšského krále, i ml sní dceru markrabinu, ale proto že bezdtkyn

syna jednoho Jana, a ti dcery
;
jednu dal byla , ižádného diette po sob neostawil.

za Woltmara, druh za wéwodu Glogow- Ten Woldmar byl jest malý, ale statený,

ského a tetí za Bertolda hrabi z Hennen- a rozliné šlechtice a pány z mnoho zemí

berka. Ten jistý Heman byl jest welmi 2 5 u swého dworu ml jest ; chlúbce byl

miídrý a welmi udatný a w bojích rozum- weliký a pyšník. Když od krále Dackého

ný. Tak s jeho slowiítnost wšudy byla byl pasowán ped Roztokem mstem, taký

roznesla. Tento Heman zdwihl s proti byl náklad uinil a hercóm dary dal, že

zeti swému, králi ímskému, a s Rudolfem skrze to welmi s byl wzdlužil. S Magno-

wéwodií Saským (wálku wedl); a takž pak 30 polenským Jindichem a s Rudolfem Saským

jest ten jistý hrad Rabstein oblehl, i zka- wéwodú, jehož sestru ml ten Jindich,

zil jeho panstwie
;

jemužto wšak potom mnoho jest bojów strojil. Woldmar také

sestru swú Jitu dal i s tiem hradem Bl- sebraw wojsko weliké, wtrhl jest do Star-

ic, a což knmu píslušie. Potom wzdwihl gardské zem, i poplenil ji
;
jedno mste-

s do Polsky, a weliký jie diel sob oso- 35 ko malé, eené Woldek, když byl oblehl,

bil jest, byl pornníkem synów Bolkowých, dlíího u nho ležaw , mnoho škody na

Frankonie a Pomeranie dobyl jest; štdrú koních i na jiných wcech ml, a nic jest
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newzal. Ten \>'oIdmar markrabí Míšeského nedomní , iihlédaw ten as , w nmž
byl jal, jenžto jest zemí Mišenskú za wy- s niem ížádný nebyl, ti rány králowi

placenie jemu wzdal. Ten Woldmar blízko nožem smrtedlné utíníl , a s tiem jest

ped swú smrtí již, snem se w hromadu inhed utekl. A kakž koli toho asu ne-

sMajtburským arcibiskupem Purkartem, pro- ") byl jest widien, ktoby ten skutek byl

tíwniky swé í jeho wšecky ukrotil; a tak spáchal: a wšak té chwíle inhed skoro

najprwé ony Deahvenské ku pokoji piipu- jeden rytie, jménem Kunrat z Potsteina,

dili, hrad jich Arkillewen oblehše. Zatiem urozením Durink , wysunul se z sieni,

pak Jan markrab, syn Hermanów
,

pojal krwawý nóž w ruce nesa
;
jenž když b-

Kaleiinu dceru wéwody Glogowského ; kakž 1 o žieše , ti, ježto ped siení bchu
,

jeli

jest koliwk mlad byl, wšak jest mysl ml jeho a inhed jsú jeho zabili. Tento jistý

mužnií, trnácte let jsa w stálí. Byl miídrých král toho msiece srpna osmnádcte let

eí i skutków, pátelóm milostný, nepá- w stáí jsa, ižádného ddice neostawil

telóm ukrutný; ctných a šlechetných i- jest po sob, zabit jest a w Olomiíci

uów byl jest mládenec; jehožto jest pán 15 pochowán, a potom do Zbraslaw pi-

buoh s tohoto nebylého swta k sob nesen. Po jeho smrti
,

jako najbližší,

brzo wzal. Loktek, ddic krále Polského Pemyslawa,

Polsko obdržel, a Otta, wéwoda Bawor-

rr «Q ský. Uherským králem byl jest wolen,

20 s nímžto Karel onen, syn krále Sicil-

O tom ježfo král Wádmo w Olomúci zabit
^^^^^ j^^^^^^ ^,j^^^ pozd^^ihl; a tak pak

jest a o jiných mnohých piebéziech,
^^ ,„„^,, ,^,^ ^,^1,.^^^,^ j^^^^j ^^,^^^ ^j^^^^..^j

jeni jsú se tehdy w zemi dáli.
králowstwíe.

Léto božie 1306, toho msiece Února, Téhož léta k ochtabu swaté Marie wšic-

král Wáclaw sestru swú Annu Jindichowi 2 kni páni i mštné k wolení nowého

Korutanskému a Tyrolskému wéwod od- krále obecn jsú byli swoláni. Tu na tom

dal. Za tiem pak Loktek se pány a s mš- roce mezi wolením byla jest róznice :

any swými uradiw s , Krakowskú a jedni Rudolfa w^éwodu Rakúského , syna

Sandomerskú zem Istiw od krále eského krále íšského Albrechtowa wolili, a druzí

dobyl. Pro nžto jeho smlost král cht 3 o Jindicha , wéwodu Korutanského
,

jenž

okrotiti, shromáždiw wojsko, wzdwihl s tu také bieše. Wšie strana , kakžkoli

k Krakowu. A když na té cest pijel nepewnjšie, Rakúského wolila bieše; ano

do Olomúc, w dkanowu s domu roz- wšak Korutanský dceru krále Wáclawowu

hostil. A když tak lelnicho asu w je- Annu mjieše za sebú , seste teto dw,
dinem echle a w pláši po sieni cho- 3 Elška a Margareta

,
pede wšemi pány

dieše
, jeden newrný a nešlechetný zlo- obecn prosily jsú, aby swého ddictwie,

syn pistúpiw k králi, an s nic na nho králewstwie tocíž eského, zbaweny ne-
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byly , tak aby Rudolf nebyl wolen , ale siece rwence umel jest. Za jehožto

Jindich , wéwoda Korutanský , aby krá- duši králowá Elška we jme swatého Si-

lem byl. A tak s tú reci ustawenie a mona a Judy oltá jest založila w kostele

práwa ciesaská na smí stranu piwozo- Pražském, a on také jest w kostele Praž-

wachu. Ale nic to plátno nebylo*, obec 5 ském pochowán. Potom zemené sjeli se

wždy woláše , aby Rudolf králem byl. do Prahy , a tak w dwoe biskupowé o

Uslyšaw zatiem král íšský smrt krále to mluwili, ktoby ml králem wolen býti.

Wáclawowu , s wojskem welikým pitáhl Mezi nimižto jeden pán, Dobeš z Bechyn,

k echám, cht lomu, aby syn jeho krá- pede wšemi táhl, a na to i jiné nawodil,

lem byl; nebo jest byl král Wáclaw syn lo aby Fridrik, bratr Rudolfów, králem byl.

sestry Albrechtowy íšského
;

pronžto A když o to rozliné reci i sic i onak

ten Albrecht s jedné strany, a syn jeho byly, zatiem pak Oldich z Lichtenburka

s druhé wtrhli jsú do ech a rozbili stany toho rodu Ronowského
,

proto že ten

swé. Pronžto nkteí páni a mštné, Dobeš jinozemce winieše do zem, tmito

uznamenawše sílu a moc otcowu i syno- 1 5 slowy jal se jest mluwiti , a ka : O Do-

wu , s welikú miídrostí wolili jej králem. beši , Dobeši ! i kterak dlíího ty
,
ježto

To wzwdw Korutanský, s zemí swií nepietelé králów našich eských jsú,

tajn se z Prahy pec w zdwihl. Ten Ru- w králowstwie chceš woliti ? Zatiem inhed

dolf králowií Elšku, ženu krále Wácla- s tiem, diewe nežli ec dokoná, wysa-

wowu druhého, pojal jest, jenž byla dcera 2 piw me swój, Dobeše prodruži pede

Pemyslawowa , krále Polskéko. wšemi pány. Zatiem také inhed wnuk

Oldichów, Hejman z Krušiny, wnuka

Dobešowa zabil jest; pronžto byl weliký

Kap. 80. powyk a kik mezi pány , ano wolají se

^ , 1,1 í, .. ' . '25 wšech stran, a kiíce: Ba nechcemy, ne-
O tom kterak nekteri pam a zemené '

chcemy Rakušanem ! ale radjše k králo-
proti Rudolfowi se byli zdwihli. jení , , , . v ,'^ ' ^ *' wemu pokolení našemu chceme se nawra-

2est w zemi nechtl býti.
^-^j ^ ^^^ ^^^^^^ Jindicha Korutanského

této božie 1307 pan Bawor ze Stra- na králowstwie wolichu a po nho po-

konic, jenž Zwiekow držieše, a pan Wi- 3 o šlachu. Wzwdw Albrecht král ímský

lém z Hazemburka nebo z Waldeka, jenž smrt syna swého , chtl druhého syna

Kiwoklat držieše, s swými, kohož mohli králem uiniti. Takž pak s tiem úmyslem

mieti , tomu wolení Rudolfowu wzproti- plaw s z Habspurka do Swáb ,
jenž

wili s. Pronžto s welikým wojskem toho asu tu bieše, od Jana, syna Ru-

Horaždjowice oblehl byl; jenž tu leže, 3 5 dolfowa, nkdajšieho wéwody Rakúského,

nadtrápen byl tú nemoci dysenteria, jenž jenž byl starší bratr toho Albrechta, jest

esky slowe úplawice. A tak toho m- zabit, proto že jemu otcowa dielu ne-
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chtt'1 dáli, ježto na slušal. Pronžto lidem weliké škody uinili. Ten jistý Alb-

naplnilo se proroctwie, ježto onen prwý reclit na léto umyslil jest byl do zem
Pemysl , weVoda eský

,
powdél bieše wtrhniíti, a ješt wší škodu echóm ui-

a ka : Když mužský mój plod pokyne, niti ; ale zatiem pak huben byl jest zabit,

wnuk mstiti bude dda. Nebo tento Jan, 5 A tak jeho lidé
,
jež ^y zemi byl ostawil,

ježto toho Albrechta zabil
,
jenž jest byl ke wšem jsú rtóm wen z zem utekli,

syn Rudolfów , kterýžto Rudolf w boji Toho le'ta, u vigilii swaté Marie zwsto-

krále Otakara zabil byl , byl jest syn wánie
,
jakž kronika Bramburská licí , Jan

dcery Otakarowy
,
pronžto dda swého markrab Bramburský umel jest , a w Le-

i pomstil jest. Ale jest znamenati, že diewe, i o nínském kláštee jest pochowán
,

jehož

než ten Albrecht zhynul byl, toho léta jest wšecka zem želela. Neb již jediný

a toho msiece srpna , ten Jindich Ko- Woldmar ostal bieše, a widl , že již zhy-

rutanský králem byl zwolen. I wládl po- nuli ti , k nimž markrabstwie pislušie. I

tom zemí ti léta : ale zle jest zemi zpra- powolal k sob Jindicha , syna markra-

wowal , neb nic dobrého w zemi neuinil, i 5 bina
,
ježto Anelant píjmie ml , nad tií

Kakž koli tch casów Hora naj>yšieho zemí eenú Blic, jenž s jemu na roz-

užitka bieše, že jest weliké bohatstwie diele dostala byla, i uinil jej ddicem,

wzal : wšak nic sliného w zemi neuinil, nebo k tomu wšech markrabí panstwie do-

ani pokoje lidem zjednal. Takž pak zatiem stalo s bylo. Ten Woldmar wtrhl do

ten Albrecht íšský, když žiwbyl, ješt 20 Míšn, a mnohé hrady i twrze zkazil,

zželel jest welmi , že mu s jest králow- Wtrhl jest také podlé té wody proti Pola-

stwie nedostalo
;
pronžto sebraw weliké nóm, a ukrotil je. S Magnopolenským Jin-

wojsko , wtrhl jest do ech, i oblehl Kolín dichem boj také ml jest , neb zemi jeho

a Horu
;
jemužto pan Jindich z Lipého a byl ped tiem zahubil

;
pronžto když s obií

pan Jan z Wartemberka udatn jsú s opeH 2 5 stranu boj mli weliký , kakž koli s oné

a zem bránili. Zatiem pak Elška králowá strany wiece jich bylo , wšak Woldmar

Wáclawowa, jenž ji ml Rudolf, wéwoda s swými udatnjie inil, a také rány trpl,

Rakúský, také nakládajíc Albrechtowi tomu že jeho tu za mrtwa odešli ; nebo sedláci

jistému, w sprostném riíše s jedinií diewkú bchu jeho obklíili, chtiec jej dobiti. Ale

tajn jest z Prahy utekla, jižto Fridrik wé- 30 jeden rytie pihodiw s k tomu, i odjal

woda podlé Zderaze utkaw, na jejie hrady jim jeho. Ten Woldmar umel jest léto

dowedl ji jest. Jenž inhed tomu ímskému božie tisíc ti sta dewátého, a w Kornien-

králi Hradec , Mvto a Chrudim odewela, skéni kláštee jest pochowán.

do kterýchžto mst, že na zimu král chtieše

odjeti, Swábów a jiných nemilostiwjxh 35

lidí napustil, jenž lUpeží a jinými rozli-

nými zádawami zemi poplenili , a chudým
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Kap. 81. že páni potom tomu jistému Jindichowi

O zprawowáni Jindrichow Korufanského iiikakž nechtli dwoi^iti a dowriti , ani

w zemi eské. k jeho dworóm jezditi wiece ; né ani za

Tento jistý Jindich , když králem byl krále chtli mieti jeho , a s tiem tak sr-

wolen eským, pt let swého zprawowánie 5 decn mysliec jeho wen wypuditi, proti

zemi esku wládl. Ale za swého wládanie nmu tžké wálky búiechu. A když se

málo neb nic dobrého uinil. Ano wšak to tak po tri léta dalo w zemi , tento

Hora ani driew ped tiem, ani budúcich jistý Jindich markrabie Míšeského prosil

asów nikdy lepších užitków nedáwala na jest , aby jemu na pomoc pijel , slibuje

stiebe
;
pronžto kakž koliwk bežislné i o jemu dobrý žold dáti. Jenž jest s pti sty

zbožie odtawad ml, ani sob, ani zemi helmów pijel do Prahy, a tak mezi tiem

nic dobrého neuinil , ani pokoje zjednal Jindichem a mezi pány byly weliké wálky.

lidu swému. Toho asu králowá Elžbta Mezi tmi píbhy bál se jest ten jistý

Rakušanem msta swá wnná wzdala : Korutanský, aby s jemu skrze Elšku,

Hradec , Mýto , Chrudim , Poliku a Jaro- i ý krále Wáclawowu dceru, nco nepihodilo

mír, jenž jsú swé wladae, kakés Šwáby, nechutného, chtl pedjíti; a tak i zjednal

w nich zjednali
,
jenžto jsú zemi welmi to, cht tu diewku za jednoho pána jmé-

zhubili , rozlinými nehodami ji pleniece. nem Bergow dáti, jenž tehdy s jeho strany

Ten jistý Jindich náwodem nkterých bieše a jemu slúžieše , slibuje jemu dobré

mšEan Pražských i Horských u Praze we- 20 wno dáti. A když to ta diewka zwdla,

liký dwór wolal ; k nmužto když s páni smutná jsiíci násiln welmi ped tiem Jin-

sjeli , ten Jindich penešlechetný radií a dichem, jenž zemí wládnieše , tehdy mlu-

náwodem naweden jsa tch mšfan, pány wila a kiici takto: Chcešli m sprawedli-

jest zjímal, mezi nimižto nkteí byli jsú w wdáti podlé práwa, nei mne pohor-

zbiti. A takž s jest dwór jeho hanebn 25 šenjšie w mém pokolení, a neponižuj

dokonal. A když ti páni u w zení byli, mého rodu ; ale tak se mnú ui
,
jakož

po nkterém asu bez wdnie swého na mój rod slušie. A nebo nechajE w zá-

kniežete s mšany jsú se smluwili , a kon wejdu a bohu mému slúžím, jenž to

nkterú piezní swatebnú s zawázali. ráda chci uiniti. Nadto pak uiníšli co

Nebo ten jistý pan z Lichtenburka dceru 3 o jiného na potupenie mému rodu, wz to

Jakubowu od wže pojal jest byl, a dcera jist, žet twój nepietel zjewný jsem. On

Jindichowa staršieho z Lipého synu Rut- ta slowa od nie uslyšaw , nastojieše o to

hartowu oddána mla býti ; a tak tmi siln, aby ona jeho chtní powolila. Tehdy

wcemi i jinými zawázawše s w prie- diewka to uslyšewši, a na nm tomu po-

že ti mštné, jakž ped tiem k wzení 3 5 rozumwši, že on na to tiskne, takto

jim dopomohli , takéž k zproštní jich mu jest odpowdla : Ponwadž tak špatnú

snažni byli. Pronžto stalo s jest tak, m chceš ''uiniti , a mé pokolenie wždy
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polupiti inyslíš: wz to také zajisté, že slowy miíde welmi, a rkiíc: Wicteli wy

wždy chci na to myslili welmi snažn, to , že otec mój , když ješt žiw byl,

abych l >vn z zem wyklidila, a pec z tohoto msteka msto jest hrazené uci-

wypudila. A když ona tu iec wymlnwi, nil, a tak jeho i wás powýšil ? Aj , loC

káza ji jieti a w Praze poctiw držeti. 5 seste mé poctiw a dóstojn jsta wdan.

Toto jisté té diewky jelie bez rozmysla, a ješt já jediná sirotek ostawši , nechtla

byla jest jistá píina jeho wen z zem sem .lindichowi tomnto wéwod powoliti,

>vyhuánie. jenž jako cht pohyzditi rodn mého, wdáti

m jest chtl za pána jednoho ^ a já sem

10 nechtla k tomu swoliti, a potom sem až
Kap. 82.

. . v . v , ., ,. v

do tohoto asu proto u wezeni nemilostiwe

O zprawotPání Jindichow, a o uteeni ^j^v^^^^ ^ ^^^ ^^^^ ^ ^^,^^ wzenie k wám
králowé Elšky z wezenie.

utekla , wašie wiee a wašie pomoci dou-

Pronžto léto božie 1308, tato diewka, fajíc. A tak jim wšccku píhodu swii roz-

když jest za chwíli w tom wzení byla 1

5

prawila. To když jsú mštné uslyšeli,

smutná, a wšak ac byla léty mlada, wšak kakž koli lekli s a smutni byli pro ten

o to miíde myslila a snažn, kterakby jich swár: wšak i pro sirobu této diewky,

mohla toho wzenie prázdna a swobodna i pro jejieho otce, mnoho dobrého jenž

býti. Takž pak zatiem as i miesto uhle- jim uinil bieše , w swií obranu mile ji

dawši sob, s jedniem knzem starým, 20 pijeli, a slíbili jie odewšie míze brániti,

kaplanem otce swého , Berengariem po- a wší silií pro ni státi. To když diewka

radiwši s, tento cín wymyslila a nalezla uslyšala, z toho jim snažn podkowala.

zproštní swému : aby w noci k jedné A když páni zemští zwdH, že jest diewka

brán, jenžto, jakž ona byla zpósobila, z wzenie utekla, k nie jsú s sjeli, a

mla otewíena býti, pišla, tu kdež pro- 25 o tom, kterakby toho Jindicha wyhnali,

bošt Wyšehradský, bratr jejie rodilý, ale radu o to wzeli. S tiem tak proti nmu
tociž ne z téhož lože, jie samé druhé wšie wálky nežli diewe pozdwihli , a

s komi welmi piln cekal. A tak s tiem tak se wšech stran wší mocí pekážeti s
w ten urený as tato panna Elška s jednu jemu jeli. A w tom weliké wojsko lidu

diewkií a s tiemto starým knzem šlechet- 30 shromáždiwše ku Praze pitrhli, a na toho

ným , stráží swým, w noci z wzenie Jindicha, jenž u Praze bieše, tehdy mocn
zdwihli s k brán ; a pišedši, nalezla ji trhli. Pronžto stalo s jest takto , že na

otewenu, a kon skrze probošta pi- Hradanech tu ped hradem, jenž ješt ani

chystány. Pronžto inhed wsedši na ty zdí ani piekopy obehnáno bieše, mezi pány

kon, úprkem s wzdwihla do Nimburka. 35 a mezi lidmi toho Jindicha boj byl weliký;

A když u mst byla, swolala k sob wše- né taká tieske bieše mezi wojskem , že

cky mšfany , i mluwila s nimi tmito mnozí i s komi i s odním do piekopów
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padachu u pedmstie. Najposledy jsií pak a tak syna swého jediného Jana
, jenž we

páni boj obdrželi, a tchto mnoho zbili, a trnádsti létech w stáí bieše , za ni jest

druhé zjímali , a tíetí na hrad utekli oddal , a Elška w šestinádsti létech jest

k swému pánu
,
jenž na wži sedieše , a na byla. Tu pak po tom oddání swatbu welmi

tuto na zlií píhodu hlédáše. Pronéžto 5 welikií a bohatli jmli. To když s tak

tato jistá diewka s pomocí panskií tžké stalo , král Uíšský syna swého Jana mocí

wálky proti tomuto Jindichowi pozdwihla swú slawn w zemi esku uwedl jest

;

jest, a o jeho wypuzenie z zem mnoho a tak oba, i syna swého, i Elšku, se pány

nocí a mnohým myšlením myslila jest na eskými, a s Petrem arcibiskupem Mo-
každý den. l o huským , s Bertoldem hrábí z Hennem-

berka , s purkrabí Normberským, i s mno-

^ oq hými jinými pány Nmeckými poslal , aby

toho Jindicha Korutanského z zem wen
Kterak král Jan s h^álowú oddán byl, ^^^^^^^- ^ ^ jj,,^ ^dyž wtrhli do ech,
a o jiných rozliných píbéúech mezi

, , ^^^j^^^ ^^^j^^ Prahu oblehli ; a když n-
*^^'

koliko dnów leželi , Elška pro swú welikú

Pronžto toho léta páni s tiíto diewkú múdrost mnohé mšEany jmjieše u mst,
Elžbtií snažili s welmi snažn, aby toho jenž jí welmi pejiechu , a tento Jindich

Jindicha wen wypudili. A s tiem tak pro swé bláznowstwie a ukrutnost mnohé

jednostajn uradiwše s, syna Jindichowa 2 nepátel^ ; takž jest ona i hledala o tom

ciesaowa íšského, sedmého tiem jménem, tajn, aby brány jie mohly odewieny

jmenowaného zLicmburka, Jana, jenž je- býti. Takž pak zatiem i zjednala to, že

diny syn jemu bieše, této diewce umyslili jednoho dne na úswit brána jim byla

za muže wzieti , a za nho ji wdáti. Po té odewiena , tak že jsú wšickni do msta
jisté rad a po tom wýmyslu , znamenití 2 5 ^jeli beze wšie pekazy.

páni eští s tiíto diewkú Elškií byli do íše Pronžto léto božie 1310 lidé Jindi-

posláni k ciesai, králowstwie eské jemu chowi i mštné, jenž jsú s jeho nadr-

wzdáwajíce a synu jeho Janowi s tuto jistu želí , osadiwše špitál na malé stran u

diewkú Elškú. Jichžto prosbám i jich swaté Marie, tam byli utekli; ale inhed

wzdaní Jindich, slawný íšský král, po- 30 toho dne krále Janowi lidé jeho dobyli,

wolil jim té smlúwy, aby s tak stalo, daw Takž pak toho msiece prosince poradiw

jim syna swého, jakož jsú žádali. Pronžto s tento Jindich , o pól nocí wzdwihl s
páni poslali k Alžbt , tyto jí nowiny w- jest do Korutan s swú ženu , tociž jako

dti dáwajíce
; jenžto pojemši s sebú pány bezpeenstwie maje od krále i od králowé.

wšie, do Spýry msta , w nmžto tehdy 35 To když s stalo , že Prahu, ježto hlavva

král bieše
, wesele jest pijela. Jížto král jest , mli , wšecka jiná msta i hradowé

Jindich íšský welmi poctiw jest pijal, jim jsú s poddali beze wšie odpory. Po-
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tom pak 1311, toho msicce února, Petr mšlné kniežatóm swým poddawšc si,

arcibiskup Moliucký ku panské prosb krále domówjsú se wšickni wrátili. A wéwody

i králowú korunowal jest slawne
,

jakž slib swój králowi i synu jeho Janowi wern

toho obyej jest. Toho také asu po smrti jsií splnili. Dalo se jest toto léto božie

Albreclitowé Hišského krále , Wiedeh a 5 tisíc ti sta jedenáctého,

jiná mésta Rakúská swým wéwodám jeli se f^(o jest umiešeno o Jmdrichowi cie-

protiwiti; a když uslyšeli, že Jindich sarowi nco nemnoho, tak jakoztoby

z Licemburka Híšským wolen, a syn jeho ^^^^ *'^^* úplné.

Jan králem eským ucinen , Fridrika , Li- To když se tak stalo , skoro inhed íš-

polta, Jindicha, Albrechta a Otta, syny i o ský král wzdwihl se jest do Wlach , jenž

onoho Albrechta íšského, z Rakús wen w Nmeckých zemiech ti léta kralowal,

pudili , tak že tu nic nemli
,

jedinké Me- a u Wlaských dw. S nímžto Lipolt, Ra-

delík a Sternberg ta hrady , a Msto Nowé, kiíský wéwoda , se dwma sty helmów

jimižto od nich ti z Walsee páni wlád- wzdwihl s jest, a s ním tam až do jeho

niechu. A takž s tiem i uinili sob jednoho 1 5 smrti byl. Tento jistý Jindich, sedmý

obecného wladae neb vikáe po wšech tiem jménem, najprwé beze wšeho proti-

Rakúsiech, až do píštie a do pikázanie wenstwie i beze wšie wzpory msto Medio-

Jindicha íšského krále, chtiec toho mieti, lánské ml jest s jinými msty Lombard-

kohož by jim on dal za wéwodu. A takž skými. Potom pak když již u Mediolan

o tom posly slawné k nmu poslali. Tehdy 20 bydlil
,

powyk nebo rumor Mediolanští

tyto jisté wéwody , to jest tie starší bra- wzbudili u mst ; ale wšak lidé krále

tie , tomuto piln srozumwše , a múdrú ímského je pemohli. Tak pak inhed od-

radu wzemše, k Jindichowi králi ím- tawad Mafeowi, mštnínu Mediolanskému,

skému spšn jsú s wyprawili , i ped- poruil msto zprawowati. Toho asu

stihli jsú tyto jisté posly. Takž pak s krá- 25 Kremonští a Rrixienští jemu s byli wzpro-

lem rozmluwiwše, slíbili synu jeho Janowi tiwili , k nímžto on s wojskem pitrhl,

ta msta ,
ježto od swé newsty mli, ani s jemu na milost dali. Potom' on jest

wnná, i hrady, Hradec, Mýto, Chrudim, w tch mstech brány a zed zboiw, pie-

Políko a Jaromi wrátili , a tyidceti ti- kopów powšil. Potom pitrh k Brixii,

síców bíwen stiebra dáti, a jeden z nich 30 a sedm msieców tu ležal. Tu pak w tom

se dwma sty helmów , donižby u Wla- ležení Getharda z Brofaga , najmocnjšieho

šiech byl , na jeho služb býti. Ty wci mštnína, jehožto náwodem wzprotiwenie

a ty smlúwy , newda o jich swáru, pi- s stalo, w tom mst w jednom pobití

jal jest král, naweden jsa rádcemi swými, jal jest, a jeho jako newrného zrádci na

a k zemiem jich nawrátil je. Potom pak 35 kolo wzbíti kázal, a tak jest také msto

tito druzí poslowé k králi pijeli , ale nic obdržal. Potom pak odtaw ad wzdwihl s
newzeli. S tiem tak pikázáním páni a jest do Janowa , a tu jest umela Markleta
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žena jeho, Brawantske'lio wéwody dcera, Kap. 84.

au Bosáków tu w Janowe , iakž slušalo, n, -• j j i , r - i
'

•' ^ (J pnebeziech krále Janowých, a o po-
jest pochowána. Odtawad jest po moi

v. ,,,,„. . „. v j i., ^
rodu jeho dtí, a o jiných mnohých

piplul k Pisi , a z Pise az do Runa , tu "^ ^ -^

kdež Ropert, Apulský král, proto že se 5
^^^^'^^^' ^^^^^'^ J'^ ^^ ^^^^ tiemdály.

ímskému králi protiw íeše , ímec , tociž Zatiem pak král Jan po smrti otce swe'ho

menšie msto ímské, welikým množstwím we sedmnácti létech w stáí jsa, ml s swií

odných lidí osadil bieše. Pronžto w ko- zemí Elškií najprwé Margretu dceru swií

stele s>yatého Jana w Latráni Ostienský prwií, léto božie 1313, jenžto jest potom

kardinál s jinýma dwma od Klimenta pa- 1 o za Jindicha za wéwodu Baworského byl

peže posláni jsiíc do íiíma, Jindicha krále oddal ; s nižto ten wéwoda ml byl syna,

léto božie tisíc ti sta a tinádctého na ale skoro jest umel, a ona potom wiec

ciesastwie korunowali a pomazali jsií, den dtí nemiewala , takž bez plodu umela

swatého Petra a swatého Pawla. Potom jest. Potom pak léto božie 1315 král

pak když byl již korunowán , s welikým 1 5 Jan s Elškú swú ženií ml jest opt druhu

wojskem k Florenci pitrhl a msto to ob- dceru Jitku, ježto Janowi synu Filippowu

lehl. S tiem pak poslal do Nmeckých krále Franského oddána jest byla ; s nížto

zemí, aby i král Jan i jiná kniežata wšecka ten jistý Jan ml syna Karla krále Fran-

s swými lidmi i s náklady swýnii k nmu ského , a bratry jeho , to jest Ludwíka

pijeli na pomoc. Za tiem pak Jindich 20 Andegavenského , Jana Bituricenského a

ciesa w tom asu hnul s jest od Floren- Filippa Burgundského wéwody.

cie s swým wojskem , cht s wzdwihnúti Téhož léta, když ten jistý král Jan krá-

doNapule: a takž s tiem úmyslem pi jedné lowstwie eské scestn zprawowáše, po

stran Senesie , když s swým wojskem w smrti Jindichow ciesaow mezi wolenci

jednom mj^t bieše, eeném Ron , nemocí 2 5 ciesaskými pro wolenie krále ímského

jest byl nadtrápen, a tak jest w hospodinu weliký s jest swár stal. Pronžto Trírský

umel. A když ty žalostné nowiny král arcibiskup, bratr Jindichów ciesaów, a

Jan a jiná kniežata uslyšali jsú
,

již daleko Jan král eský syn jeho, a Petr arcibiskup

jsiíc na cest, každý s domów wrátil. Mohucký,Woldmara markrabí Bramburského

O skulciech toho Jindicha ciesae ktož30k swé stran jako pipudiwše powoliti,

žádá wiece wdti, ten ti kroniku ím- na poli blízko od Frankenfurta podlé té

sklí. Ale nynie bud dosti. wody Mohan , Ludowíka Baworského wé-

wodu ímským králem wolili jsú. A takž

pak když toho wolenie potwrdili , s weli-

3 5 kým množstwím lidí do Frankfurta jeli, a

jeho w králowé pípraw do msta s sebú

uwedli , a tu w kostele swatého Barlolo-



\

481 PULKAWOWA KROMKA ESKÁ. 482

mje, jakož obyej jest, íšským králem Karla krále Franského na bimování w ko-

ná oltá jeho wsadili. Odlawad pak >vedli stele swatého Dionysia blízko od Paíže

jeho do Cách, a luMohucký arcibiskup jeho Karlem jest nazwán. Urodil s jest tento

mazal na králowstwie, a na králowé sto- jistý Wáclaw toho msiece crwence, den

lici prosted mésta posadil. S druhé strany 5 swatého Bonifacie. Tento jistý Karel byl

Kolínský arcibiskup zpósobil a piprawil, a jest ciesacm, a tak jest ctwrtým Karlem

Rothercug, a Rudolf Saské knieže , že je- ciesaem nazwán, a králem eským jme-

dnoho z wéwod Rakúských wolili, jménem nowán.

Fridrika , ímským králem, jehož Kolínský Potom pak léto božie 1317 král Jan

arcibiskup zjednal , aby tajné do mstce 1 o zemi Ceskií a wéwodstwie Lucemburské

Bunncn eeného pijel, a tu w kláštee zpósobiw, tak jest bydlil, jakž ten cas

u Bosáków jeho korunowal , a na krá- záležal. Potom opt král Jan léto božie

iowstwie pomazal. Pronžto oba krále 1318 ml s swú ženil Elškií syna jménem

s welikým wojskem na Rýn wytrhla; ale Pemyslawa, jenž jest we dwii letu swé

tu jsta s nesešla, ale každý z nich domÓM" 1 5 starosti umel a na Zbraslawi pohrabán.

s jest wrátil. ir o-•" Kap. 80.
Potom pak léta božieho 1316 opt woi- ^ ,, , ™ri »- ' j ^^ /-

* * "' O tom. kterak Mikulas, wewoda Opawský,
sko weliké každý z nich shromáždil, a , , .. . •, • .

swe zoozie podmanil jest.

blíž od toho msta Esselingen, ob stran ,,. ,,. ^o^oiit ^ti v
® ' Léto bozie 1318 král Jan Miksowi,

jedné eky eené Nekar, Ludwík s krá- 20 ,,., , - j, r\ 1 -i • v
synu Miksowu, wevvody Opawskeho, jenž

lem Janem i s jinými swými , a Fridrik • . , , 1 m t^v t .-n v, , .,.
,

' ' jest byl syn krále Fremyslow ") nekdajsieho
takés swými, sešli isií s každý z nich ,., , , iv,. 1 - • v , , , ,

•^
"' rodily, ale nededický, jenz wylinan byl

s swým wojskem. A když stáchu iedno '„
, 1 . • 1 ^xr- 1 , m^ '' ''

z sweho wéwodstwie skrze \V aclawa krále
ekli rozdleni jsúce, tehdy inhed zatiem a , ,, • , ., *••.'-

*'
' '' eského, syna jeho praweho, to jiste we-

na jednom brodu té wody cektowánie nebo 25 , . • . . ^ v ,»., • , v' wodstwie jemu jest zase nawratil, jakz
powyk je s býti, tak že každý k swéinu ,- . . , v, v, . , 1 v,

''

list tento swedci, jenz on od nebo pri-
odní s razi, a druh na druha iechu s .

,•'

jal u manstwie:
bíti. A když na té jisté wod to pobitie ,- au ^ 1 -

i .• - j n
"'

*^ Ja Mikes, z bozie milosti wewoda Opaw-
bieše, u toho brodu pól druhého tisíce , , , - - *• » i- »* ský, známo cinim tienito listem wsem, ze
koiiów s oblí stranu jest pobito , tak že 30 1 • - 1 i

/N 1 - x 1 -,
•'

' ' welebný král eský Jan, znamenaw službu
ten wešken brod komi zbitými byl s za- 1. j - - • .

"'
' mu nynejsi a buduci 1 potomnejsi, jenžto

cpal , že jsií k sob nikakž nemohli do-

jíti. Ale s tiem tak rozliíiwše s , oba

s domów wrátila.

Téhož léta král Jan s swú ženií Elškú 35

w Praze ml syna swého prworozeného

jménem Wáclawa , kterýžto \\'áclaw skrze -) Rkp. Wáclawów.

16

smy uinili a uinímy, dáli bóh, jeho šle-

chetnosti, nám a budilcím našim dal jest

wn wéwodstwie a zemi Opawskú s d('.-

stojenslwím se wším, a se wšemi hrady,
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msty, twrzemi, wesnicemi, a se wším diície jeho wrátiti s má swobodn. Slí-

jmním a píslušenstwím, i se wšemi prá- bili sme také, i slibujem nynie tohoto

wy a užitky, u prawé manstwie, jakož asu, naším i budúcích našich jme'nem,

na jeho hamfešt
,

jenž nám na to dal, toto wšecko wrn a práwwn splniti

plnjie to wšecko jest popsáno. My pak 5 a zachowati wšemi iny. Tito swdkowé
za nás i za naše budúcie pijímajíc od pitom jsií byli: Boleslaw a Hynek vve'-

našeho krále a pána toto wéwodstwie u wody Slezské, Oldich hrab z Hanowa,

manstwie s jedniem i s druhým, slibuje- Otta z Rolandie, Petr z Rožmberka, náj-

my jemu i jeho budúcím, králóm eským, wyšší komorník králów, Jindich podko-

že máme býti jakožto prawí manowé pánu 10 moie Lipský, Oldich z Žebráka purkra-

swému wrni, služební a poslušní, a jeho bie Pražský, Beneš z Wartinberka šenk,

cti hledti, tienito listem a tiíto naší pí- Heman z Miliína podstolé, Oldich z í-
sahií k tomu s zawazujíc. Tak také to an, sudí zemský, Tiema z Koldíc, Jin-

zjednáwámy a tak to chcemy mieti, aby dich z Lichtmburka, Heman a bratr jeho

synowé a budúcí naši od krále eského, i 5 Hynek, synowé Pótowi z Fridlantu, a jí-

pána našeho , i jeho také budúcích ná- ných pánów mnoho rozliných eských,

mstków, králów eských, to manstwie Dán a psán jest tento list w Praze, toho

a to wéwodstwie pijímali a pijímati mli msiece rwna, léta božieho tisíc ti sta

práwem manowým, a jim pisahali wrni osmnádstého.

býti a poslušní wných asów. Zawa- 2 o

zujemy také sami s i budúcie naše pí- '^^P* "^*

sahami našimi i sliby, aby, kdyžkoliwk
j^terak jest Ludwík s pomoci krále Ja-

král eský káže, nebo námstkowé jeho,
- M v , ,. v . ,

nowú boj zjiskal a obdrial.
kteréhož koli asu, proti kterémuž koli-

wk lowku pomoci a pomoc dáti, když 25 Léto božie 1319 králJan msto Gorli-

on koliwk káže, nebo jeho budúcí káží, cké s tú podkrajinú jeho, ježto odlúeno

wší naší mocí i silu, jakožto wrný man bylo od Budišinského markrabstwie, k n-
a poddanec uiniti má, i k tomu ke wše- muž jest dáwno pislušalo , od Jindicha

mu k jednomu i k druhému wn s tmi wéw^ody Slezského zase zemi eské swo-

se wšemi wcmi, což práwa jest manského, 30 bodn jest nawrátil k wnosti, jakož o

tak jako prawý man pánu swému uiniti tom w tajniciech králowých listowé za-

má, s zawazujem i naše budúcie. To chowaní plnjie swdie.

také zwlášt wynduwujem, zememeli my Toho léta Ludwík Baworský a Fridrik

nebo naši námstkowé bez ddiców spra- Rakúský wšicku swú moc a sílu shromáždili,

wedliwých, tocíž bez synów, ínhed to 35 každý cht rád ciesastwie dosieci. S Lud-

wéwodstwie se wšemi práwy i se wším wíkem jest byl král Jan s welmi welikým

panslwím na krále eského neb na bú- množstwím lidí swých jemu na pomoc.
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Takž pak blízko od Milndorfa sešli jsú s jehož jest na Knwoklát pocliw držal a

w hromadu , a špice zjeduawše, i ucinichu chowal, tu kdež syn jeho Král pebýwáše.

mezi sebú boj weliký, a každý z nich \> í-

lézem žádaje býti, druh na druha s obo- Kap. 87.

richu. Pronžto boj by welnii weliký, tak 5
j.^^^^^^ ^^^. ^^^.^^^ j^^^^ ^ Lndwíkem

wálka s jest pozdwihla, proto ze jemu
že s oblí sírami mnoho jich by zbito ; ale

wšak s jedné sírany jich wiece padáše

rylierów zbitých, tociž s Fridrikowy stra-
^«^«'^'^ «^^/^^^""^ ^^*'^"-

ny \ takž pak ten jistý Fridrik byl jest pe- Když pak toho le'ta král Jan domów s
možen s swýnii lidmi, á najposledy i jat. i o jest wrátil , tiem welmi nechuten jsa , že

Král Jan w tom boji rytieem byw, mnoho jemu toho Ludwik nesplnil , což jest byl

jest skutków wítzských uinil, swé síly slíbil; želel jest toho také, že Budišinské

nelituje, a swú moc a sílu jako rytier sta- markrabstwie , msta i hrady, i to což k

lecný ukazuje. Byl jest také jal w tom nmu pislušie s tií krajinu , od Cech od-

boji král Jan jednoho Rakusice, jménem í5 lueny byly skrze Ottu markrabí Brambur-

Jindi-icha, bratra Fridrikowa, wéwodu Ra- ského, jenž byl porucník krále Wáclawów:

kúského; a tak Ludwik s pomocí krále s tiem pak s welikým množstwím lidí s

Janowú boj jest obdržal. Slíbil jest tento swými wtrhl jest do toho markrabstwie;

jistý Ludwik byl králi Janowi pro takú a tak eské zemi, jenž k nmu prislušalo

pomoc, ježto jest jemu uinil, Bramburské 20 ddicky práw a sprawedliw, wšeho toho

markrabstwie dáti u manstwie, jenžto po zase dobyl swým wítzstwím a swú mocí.

smrti Woldmarow, jenž bez dti umel, A tak byl wtrhl až do Kubína, lákaje Luž-

prázdno bieše a na spadlo ; a slíbil je- nické zem také dobyti k králowstwí e-
mu byl také dáti a prodati msta tato za skému. Odtawad po tom po wšem domów

penieze : Aldemburk, Cwikawu a Kamenici, 2 5 s jest wratil. Za tiem pak s welikým woj-

tak jako w zástaw to mieti , a ten jistý skem wtrhl do Rakiís, i poplenil a zkazil

slib swými listy stwfdil a na to swé listy ty krajiny wšecky tu w Rakúsiech až práw

jemu byl dal: tch wšech slibów jemu ten do Dunaje. Tento jistý král Jan ml jest

jistý Ludwik nesplnil jest, jakož byl slíbil. dw seste, z nichžto jedna mla jest krále

Kebo to jisté markrabstwie byl jest dal 30 Uherského Karla, jenžto po dielti i s die-

synu swému Ludwíkowi , a ta jistá msta tlem umela w tch omladciech. Po jejie

Míšeskému, jemuž byl swú dceru dal, u pak smrti Wladislawowu dceru pojal, Kra-

wn jest zastawil. Pronžto král Jan s kowského , Sandomiského a Siradského

tiem Ludwíkem pro tu jistu wc s welikú wéwody. Ten jistý Wladislaw potom lélo

nelibostí rozjel s jest a domów s wrálil, 3 5 božie 1320 od Jana jedenádctého papeže

toho Jindicha wéwodu Rakúského s sebú s pomocí krále Uherského, Roprechta krále

weda domów, jehož jest byl jal u boji; Sicilského, toho papeže pikázáním tociž,

16=^
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korunowán jest a na králewstwie pomazán Licemburka; nebo tam mnoho radji by-

wsech zemí u Polšt nebo w swých ze- dléše, nežli w echách. Toho také léta

miech Polských. Tento jistý král Uherský Kunhuta abbatyše Swatojirská, dcera krále

Karel s králem Janem eským jal s jest Otakarowa, umela jest, a tu jest po-

tom jednati, kterakby wéwoda Rakiíský 5 hrabána.

Jindich z wzenie wyproštn mohl býti. Potom léto božie 1322 ml jest král

Takž pakjednaw, i zjednal to tiemto inem: Jan s swú žerní Elškií druhého syna, jmé-

aby králi Janowi trnádste tisíców hiwen nem Jana, jenž potom byl markrabí Mo-

stiebra dal, a aby Znojmo a jiná msta w rawským. Toho léta sestra králowé Elšky,

Moraw, jenž nkterak odlúcena bchu od i o Margareta , žena Boleslawowa , wéwody

zem Morawské, prosta uinil, a aby také Slezského, umela jest, a na Zbraslawi

wšecky hamfešty , kterakž koli jich do- pochowána. Toho také léta král Jan wrá-

byl, jenž jsú s zem eské dotýkaly, a til s z Licmburka, a dceru swú starší

on je w swé moci ml, aby na^yráceny Markrelu za Jindicha wéwodu Bawor-

byly. Nadto wiece, aby we dwadceti tiší- i 5 ského wdal jest, s nížto králowá w Ba-

ców hiwen tato msta, Lawu a Witoraz "), woiech dliíliý as byla, mát jejie.

s jich krajinami w zástaw zastawil. Jenžto Léto božie 1323 na weli}tú noc krá-

když tak bylo zjednáno a zatwrzeno, wé- lowá Elška dw dcery spolu urodila w
woda byl propušen, jenž ti léta w krá- tom mst Kub "•'*)

, Annu a Elšku , z

low wzení byl držán, a tak s králem 20 nichžto jedna, jménem Anna, Rakiískému

dobrotiw o wšecko byl zjednán. Druhá wéwod oddána byla , a druhá inhed z

sestra krále Janowa, jménem Maria, králi mládí umela jest.

Karlowi Franskému byla oddána, jenž jest Téhož léta král Jan wrátiw s z Licm-

také po dietti umela. * burka do ech , syna swého Wáclawa,

O wších piebziech krúlowých Jano- 2 5 když w sedmi létech byl, dal jeho králi

wých, a o posláni do Francie syna jeho Franskému Karlowi, swakoMÍ""") swému,

prworozeného, jakoi uslyšíš. Jq Franské zem
,
jenž jemu to jméno dal

Léto božie 1321, w ochtab swaté Marie Karel, jakož již jest powdieno. Ten jistý

hromnic, král Jan wrátiw s z Licmburka, Karel Franský mckowi swému Karlowi

i uinil turnej w Praze, a w tom jistém 30 strýce swého Karla Valaského hrab dceru

turneji pro množstwie kniežat a pánów usniíbil jest, jménem Blanci, jenž jest w
nkterak píhodu swého oe uražen byl sedmi létech byla w stáí. Potom pak

král. Potom pak pes zimu a pes léto, až inhed po tyech létech ten jistý Karel

práw do swatého Jana Krstitele, zjednaw hrab Valašky, ostawiw po sob Filippa

swé králo^^slwie, wzdwihl s jest opt do 35 syna swého, umel jest. Po nmžto skoro

^) Rkp. Loch a \Yietrach. ") Rkp. Chamb. "
") Rkp. sestenci (sororino.)
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král Franský, synowec*) jeho, bez plodu tak pak po mnoliých wálkách obdržaných,

umel jest, tociž mužského ;
protož pak krá- s Bareuským wéwodú po swé jest wóli

lowslwie Frauské k tomu jistému Filippowi, zjednal, pripudiw jeho k tomu. Metenské

bratru Blancinu, prawým ddictwím pri- také msto i tu wšicku wlast mnohými

padlo jest. Tento jistý Karel, syn krále 5 wálkami hubil jest, tak že po jeho wóli,

Janów, s králem Franským pt let bydlel jakž jemu bylo libo, stalo s jest. Takéž

jest, a s Fiiippem dw lét tam u Fran- i Leodienskému uinil byl. To wšecko zpó-

ciech ^ a tu se jest latinskému a franské- sobiw k swé wóli, a wéwodstwie Licmbur-

mu jazyku dobe nautil, i také psáti a ské zjednaw, do ech s jest wrátil.

isti, tu tomu wšemu dobe obykl jest. 10 ^r r^r^
Kap. 88.

Léto božie 1324 Jan papež XXII, tiem

tociž jménem, Ludwika Baworského, jenž ^ ^^"^^ ^^^''«^ '^^''^ ^'^^^"^ '^^^^^^ « «'^'-

s ciesaem inieše, jako jiného nectného sodami Slezskými mnohé jest bylo háda-

kaciee, pro rozliné ohawné a nešleche- '"^ wzdwihlo se.

tné skutky, po wsem kesEanstwí klel jest 15 Polom pak léto božie 1327 w ochtáb

zjewn, a jeho odwrženého uinil ode swatého Jana Krstitele, když s jest byl

wšeho dobrého. Toho asu král Jan okolo do ech wrátil, mezi ním a mezi Bolesla-

Licemburka wšudy mnoho wálek wítzných wem, Jindichem a Wladislawem, Slez-

uinil jest. Potom inhed na druhé léto skými wéwodami, weliká s jest wálka

králowá z Bawor wrátila sjest do zem, 20 stala, tak že jeden druhému, jakž najwiec

a král Jan také, a tak pobyw za chwili možieše, bieše na škodu. A takže takýto

w zemi, a mnoho penz shromáždiw, opt rozdiel mezi tmi bratenci stal s jest

s jest pre wzdwihl. byl: Boleslaw, jenž ml sestru králowé

Léto božie 1326 Loktek, král Kra- Elšky, jménem Markétu, ten jest ml Beh

kowský, Litwanów, Rusów a pohanów 25 msto, a jiná msta k tomu a hrady té

poslal byl mnoho do Bramburk, jenž jsú krajiny, což k tomu pislušie. Ten jistý

w zemi mnoho škody uinili. Téhož také Boleslaw ml jest s swii ženií, dceru krále

léta tlo krále Wáclawowo, jenž u Mo- Wáclawowií, dwa syny, Wáclawa a Lud-

raw byl zabit , králowá Elška
,
jakožto wíka. Druhý bratr Jindich ml jest msto

bratra swého, kázala z xMorawy do ech 3

o

Wratislaw a Novum Forum s tmi se wše-

pinesti, a na Zbraslawi pochowati. Král mi krajinami. Tetí bratr Wladislaw ml

Franský trn z koruny božie poslal jest jest msto Lehnici s tiem se wším podkra-

Elšce králowé po opatowi z Walisacli, jím. Tento Boleslaw bratr starší, Wla-

a to s jest píprawú a zpósobením krále dislawa bratra swého mlazšieho, cht jeho

Janowým stalo. Potom opt král Jan wrá- 35 diel rád mieti, dal jest jeho k uení, cht

tiw s, wzdwihl s jest do Licmburka ; a aby knzem byl
,
jakož jest byl do te-

*) Rkp. wnuk (nepos.) ^^*^''" swccnie swceu. Druhénui pak Jin-
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dichowi bratru swému, jenž sestru wé- ský wyznáwám tiemto listem, že jsem

wod Rakúských ml
,
plodu s ní nemaje prawý man welebného krále Jana, eského

mužske'ho, weliké jest nátisky inil ; kte- a Polského krále, hrabi Licemburského, a

rýžto Jindich, že bratru swému nemohl zemi od nho Opolskú s mšany Opol-

odolati, ani se jemu obrániti, wzdwihl s 5 skými i s hradem Kraskow, i se wšemi

jest k králi Janowi, i smluwil s s ním, msty jinými a s lidmi, i se wším mau-

aby jemu dal Kladsko do žiwota, jako stwím, i s tiem se wším, což k tomu^pri-

nkdy Jindichowi wéwod Wratislawské- slušie, pijímají, což nynie mám i potom

mu, jenž jest byl strýc jeho otce , a po moci budu mieti, mým jménem i budúcích

jeho smrti aby wéwodstwie Wratislawské 10 mých, u prawé manstwie, a tak to zje-

se wším na krále eského a na korunu dnáwám i chci tomu, aby budiící i námst-

eskú inhed wn spadlo. Tu jest smliíwu kowé moji to wéwodstwie od krále Jana,

král Jan welmi rád pijal, a tak jemu Klad- pána mého, i jeho námstków, s jedniem

ska do žiwota postúpil. A tento Jindich i s druhým, což k tomu pislušie, pijí-

manstwie uinil sám sebú i s swými pány 1 5 malí u prawé manstwie po smrti wéwody

i s swými mšfany wšech swých mst králi toho, kterýž ume, w té našie zemi tiem

eskému, a tak jeho s tiem uinil jista a wšiem obyejem, jakož manowé práwo

bezpena w tej smlúvv. A takž král Jan jest, jakož jsem já nynie tohoto asu uí-

te smlúwy, ježto nkdy za ciesae Rudolfa nil, takéž budiící moji uinili mají wrné

o tom smluwena byla, toho asu jest do- 20 a praw, to jisté manstwie pijímajíc. To-

konal. Neb po onoho Jindicha smrti, n- mu na swdomie tento list dal sem na s.

kdajšieho otce tchto bratrów, Jindich Dán a psán jest tento list u Wratislawi

eený Bichatý w to wéwodstwie byl s na kwtnií nedli.

jest uwázal, a tak swým ddicóm byl to Týmž wším obyejem i týmž inem i

pijednal, kakžkoliwk proti práwu^ neb 25 ádem od Kozlanského wéwody Wladisla-

Rudolf íšský král byl té smlúwy králi wa dán a psán jest w Opaw list na ta-

AVáclawowi potwrdil. Toho také léta Bez- kéž manstwie.

ský a Legnický kniežata manstwie uinili Týž také list od Kazimíra, Tšínského

králi eskému. wéwody, psán jest na jeho msta i hrady.

„,-,,, , , 30 Týž také list od Bolka, wéwody Opol-
Kterak král Jan okoinie zem znowa k

' ... .. , v

ského a pána z Falkemberka, na jich me-
eské zemi podmanil jest.

^^^ ^ „^ ^-^^^ ^^^^^
•

„^ ^^^^
^,^v

^^.^

Toho léta král Jan mnohá jiná knie- Psán jest a dán w Opaw.

žata, tepruw jako znowa wnými many O wsíck piebziech krále Janowých.

jmajíce býti, králowstwí eskému pijednal 35 To wše když s jest tak stalo, král

jest, jakož tito líie hamfe.stowé: Jan den swatého Barnabáše, zpósobiw swú

Já Bolek z božie milosti wéwoda Opol- zemi eskií, wzdwihl s jest na Rýn. Po-
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lom pak léto božie 1328 tento jistý Lud- mnoho škody iiinil, s welikií prací po

wík ímský král, jenž od swaté cierkwi mnoho eciech jemu jsii se pokoili, a s

odwržen byl, w íme s powolením Híma- ním w sjednánie wešli. Tak pak král Jan

nów skrze biskupa Benátského, jenž se wítzstwie obdržaw, wesele se jest do

swií Avlastní smlostí Ostienským kardina- 5 Prahy wrátil. Potom s welikým množstwím

lem cinieše, na neprawé a na kiiwé císa- toho msiece listopada král Jan wtrhl jest

slwie poswécen jest. Ten jistý Ludwík s do Prus, a dále do dolejších Litwanów,

ímany, ježto se jeho nadržíechu, pipra- i zbil jich welmi mnoho, a mnohých hra-

wil jest byl , že mnoho neprawých kar- dów jich dobyl, a zboil je na pekot swú

dinálów woleno jest, jenžto potom jednoho, lo mocí, a jednak ti tisiece jich zjímaw wedl

z nich, jménem Petra z Korbaria , wolili s sebií do Prus i kázal je krstíti. Tak pak

sob za papeže. A skrze toho jistého ne- po mnohých wítzných skutciech, jimižlo

prawého papeže a jeho kardinály falešné, jeho hospodin nad jiné darowati ráil, do-

náwodem toho Lud>víka , mnoho s jest mów s jest wrátil. Potom když jest u

zlého stalo w swalé cierkwi, a zwlášt 15 Wratislawi w swém mst byl král Jan,

u Wlašiech weUké pohoršenie na lidech tyto wéwody wespod psané, jakož hamfe-

i w swaté wiee stalo s jest jeho nešle- štowé jich swdie, manstwie jsú jemu a

chetnú smlostí, již proti swaté cierkwi korun eské uinili:

jmjieše, nectn a nepraw. Já Jan wéwoda Slezský, z božie milosti

Toho léta dcera krále Janowa Markéta 20 pán Stínawský "''), tiemto listem znám s
do Bawor wzata od swého muže. Toho pede wšemi, proto že pánu a králi mému

také léta Karel král Franský umel jest, welebnému, králi Janowi eskému a Pol-

bez plodu mužského , na jehožto miesto skému, potom když byl pijal wéwodstwíe

Filipp wstúpil jest, jakž již jest powdieno, a zemí Wratislawskií
,

jeho jsme rozhn-

jehož sestru Blanci Karel, syn krále Ja- 25 walí, škodu jemu w té zemi uíniwše, tak

nów, ml. Tch také asów Filipp král že pak s powolením našich pátel i našich

Franský, s pomocí krále Janowú, Flan- zemanów a mšEan, znamenawše užitek

drské jest pobil. Toho také asu král Jan nynjší i budúcí, zemi naši a msta í hrady,

z Licemburka wrátiw s do ech toho m- tocíž Stinawu '"), Lobín a Korýn, se wše-

siece srpna, proti Fridrikowi a bratróm 30 mí hrady, i se wším, což k tomu pislu-

jeho, wéwodámRakúským, pozdwihl wálku, šie, což nynie mámy i potom budem mieti,

i wtrhl s welikým množstwím lidí do Ra- w ruce krále a pána našeho , krále Ja-

kiís, a tak wšecko, až práw do Dunaje, nowy, i námstków jeho, jménem naším i

wšudy wókol poplenil a zkazil. A tak po- našich budúcích , wzdáwámy , aby proti

tom skoro mnoho hradów, twrzí i mst 35 nám pro ta dáwná zawazenie a zawin-

dobyl jest udatn; polom pak když jsú -

nemohli jeho mocí odolati, an jim již pe- ^•^) Rkp. Šttínský. ^^') rkp. Šttin.
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iiie, skrze krále ani skrze koho jiného, many i manstwími
,
pány i panošemi i ji-

ižádná píina hnwu opowržena nebyla, nými lidmi, se wšemi práwy i s ddinami,

ani které nehody k našemu pohoršení by- kterakž koli jmenují se, dobro^yoln wzdá-

ly wzpieeny. A to jisté wšecko zbožie wámy, i pijímámy je u wné manstwie

naše i zem s jedniem i s druhým od krále 5 od nho
, písahu uiniwše

,
jemu wrni

Jana
,
pána našeho, u manstwie pijímámy, býti slibujíce prawým manstwím, jako pánu

i slibujemy naším jménem i budúcích na- našemu prawému , i jeho budiícím, králóm

šich, králi Janowi i námstkem jeho bu- eským , slíbili jsmy i slibujem wrni a

dúcím králóm eským, jako našim spra- poslušní býti, a proti každému lowku
wedliwým pánóm, poslušní a wrni býti, lo jemu pomoci wrn podlé našeho moženie

a jim wieru naši wrn zachowati. Tomu a síly, s tiito wýmluwií, jenžto sob za-

na swdomie tento list dali jsme na s. chowáwámy, abychom staré twrze boiti

Jenž dán jest u Wratislawi, léta božieho mohli , a nowé dlati w našich zemiech,

tisíc ti sta dwiídcátého dewátého. k našemu polepšení i našich lidí ; i se-

Jiný list. Známo bu wšem nynjším i i 5 jdemeli s tohoto swta , neb budúcí naši

budiícím , že my Konrád z božie milosti bez plodu mužského , tehdy inhed zbožie

wéwoda Slezský a Hlohowský a pán Oleš- naše , zem , msta i hrady , k bratróm

nicky, pro zwláštní milost, ježto k we- našim, k Jindichowi wéwod Slezskému,

lebnému králi a pánu našemu, králi Ja- Hlohowskému a Zaganskému pánu, a k Ja-

nowi eskému a Polskému a hrabi Licm- 20 nowi wéwod Slezskému, Hlohowskému

burskému mámy, s dobrým rozmyslem na- a pánu Stinawskému "") a k jich ddicóm

ším, i pátel našich podvolením, swé dobré má s nawrátiti. Pakli oni zemní, po sob

i našich wšech poddaných znamenawše, plodu mužského neostawiec , ale inhed

nynie i potom, naším jménem i našich wšech králi eskému ddicky má pijíti. Toto

potomných i budiících, man jeho i ná- 25 wymlnwujemy , že budemeli který súd

mstków králów eských jsmy a chcemy s žákowstwem, s mštany, s židy neb

býti wn, a tak wšecko zbožie naše se s jinými lidmi mieti, aby s w to král,

wšemi práwy a swobodami, kteréž od na- ani budúcí jeho nikakž newázali
;
pakliby

šich pedków mámy i potom budem mieti, páni nebo zemené naši podlé listów králo-

podlé Odry i okolo Odry, s tmito msty: 30 wých nám na to daných, ped námi na

s Wartemberkem, s Olešnú, s Tebenicemi, tom sudu dosti mieti nechtli
,

jenžby od

s Trachemburkem , i s jinými mnohými, nás wydán byl, tehdy swobodn ped krá-

jenž slowú Winck, Herrenstat, Milišf, Lu- lem nebo budiícím jeho swé nehody žalo-

bešf, Wolawa, i s hrady, jenžto k nim wati moci budií. Pakli my nebo budúcí

pilezle , i s jinými také hrady Plock, 3 5 naši pohnáni budem ped krále neb ped

Prusnic , i se wším jiným panstwím a se .

.

wšemi wesnicemi i poplužími , se wšemi ^') Rkp. Štetinskému.
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porucníka jeho w echách neb w Polšt, mu na swdomie list tento na se jsmy dali.

mámy odpowiedati u Wratislawské zemi, Též danie, jako na onom.

ktož na ny žalowati bude. Toto také wy- Opt jiný list. Známo bud wšem ny-

mlúwámy zwlášt , že bylilibychom my njšim i budiícím, že my Jindich z božie

nebo budúcí naši nedostatky kterými kdy 5 milosti wéwoda Slezský a Hlohowský a

obtieženi, tak žebychom prodati neb za- pán Zaganský at.d. Týž wešken obyej na

slawiti chtli kterú krajinu nebo panstwie tomto liste, jako na Konradowe ,
jediné že

kterému kniežeti nám rownému nebo jiné- msta a hradowé promnu rnají , tak jakož

mu komu : mimo jiné krále eského, pána jeho zbožie záleží,

našeho, nebo budúcích jeho najprw k tomu i o q Q^woláni ciesaowu.

pobiediti mámy, jenž nechtlliby kupiti,
^,^^ ^^^..^ ^33^ ^,^^^^^^ ..^^^ ^^^^^^

ani w zástaw jmieti on , ale to knieže,
^^^^ ^^,^^ ^^^^,^^ ^ g,^^^, .^^^ .^^ , ^^_

kteréžby u nás kupilo nebo w zástaw
^^^^,^ .^^^ ^^^. ^^^ ,^ ^ ^^.^^ ^^^, ^^

mlo, u manstwie má je od nás pijieti, a
Licemburka, tu kdež jest král Jan jeho

jim wieru a poslušenstwie jako pra>vým pá- 15
^^^^ ^^^^^ .^^^ .^^^^^ ^ .^^^ ^^^^^. ^^^_

nóm swým zachowati. Pakliby nebyl knie-
^^.^. ^^...^^ ^ ^^ ^^^ .^^^^^ .^^^ ^^ ^^^^

že, ienžbv zem swé neml neb krajiny, ,
' *'

"^ prebyl.
ale od nás neb budúcích našich u man-
, . , , v... .. ,^ ,v, , , K O smrti králowé Elšky.
stwie ma to prijietr, kteruzto zastawu neb ^

prodánie král eský neb budúcí jeho w 20 Téhož léta umela jest králowá Elška,

týchž penzích wyplatiti moci bude i budu žena krále Janowa, mát Karlowa, toho

moci. Také to wymluwujem, powoláli nás dobré pamti ciesae welebného, a tak na

kdy král eský neb námstkowé jeho sob Zbraslawi podlé otce swého , krále Wá-

na pomoc wen z ech nebo z Polsky, tak lawa, pochowána jest. Jimžto pane bože

abychom pielišnú službu obtieženi nebyli, 25 ra dáti u wné radosti swój piebytek

pomoc nklerakú má nám dáti. Tomu wše- swatý. Amen.
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ŽIWOT CISARE KARLA IV.

Mezi dílami, kterými otec wlasti Karel, král eský, památku svvau zwenil, živvotopis jeho

wlastní zaujímá jist místo neposlední. Sepsalf jej, jak se zdá, r. 1363, jazykem latinským, ku

pouení a k wýstraze potomkw swých na obau trnech, totiž i ímském císaském, i eském

králowském, poaw od narození swéhor. 1316, až do r. 1346, kdežto na císastwí wolen byl.

Pohíchu wšak spis jeho nezachowal se celý, ano wyprawowání jeho wlastní jen až do r. 1341

sahá, totiž do konce kapit. 14, po emž nékdo jiný kapitoly 15—20 na léta 1342— 1346 pérem

mnohem mén šastným a wrnýni pipsal, ztrátu ástky originálu, (kterýž kroniká náš Beneš

z Weitmile ješt celý byl znal, zkrátil a do svvé kroniky wložil,) ponkud nahraditi se snažiw.

W latinském jazyku živvotopis ten tikrát, a to pokaždé we sbírkách wetších tištn: 1585 od

Reinera Reineccia, 1602 od Marq. Frehera, pak ncjnowji a nejzpráwnji r. 1843 od J. F.

Biihmera, jenž o wysoké cen spisu toho welmi chwaln saudí (Fontes rerum Germanic.

I^ 228 — 270.) Do eštiny dílo to jist ješt we XIV století , a snad nedlauho po wydání

jeho latinském, peloženo jest
,
jakož sám jazyk pekladu tohoto dokazuje. AVydal je tiskem

esky nejprw r. 1555 Ambrož z Ottersdorfu, polom 1791 F. J. Tomsa s wýklady F. F. Pro-

cházky, oba jazykem ponkud již obnoweným; zde pak podáwá se ponejprw we puwodní swé

jazykowé form, a zpráwnji, dle wýborného rukopisu c. k. dworské bibliotéky we Wídni,

ísl. 581, z XV století, na pergam. we 4, mnohými malbami okrášleného. Jen poátek díla,

kterémuž starý pekladatel neporozuml, zde pooprawiti za potebné uznáno. Wýklad na

tení S. Matauše, jenž kap. 11— 13 zaujímá, nachází se také w jiném pekladu a wšak mén
šastném, w rkp. perg. we. bibl. (XVII, A, 4) ze XIV století. Toho zde jen k doplnní

nedostatku ku konci kap. 13 se wyskytujícího užito.

Kap. 1. obliej w podobenslwi widíme, pamt o

Tuto se poíná pemluwa o Uwoté pe- obu žiwotú máme. Nebo jakžto obliej,

..,,,,,.,. . jK, j ,} ,. .. ienž widíme w zrcadle, prázdný (jest) a nic
šlechetného Karla ctesare ímského ctwrte- •" ,

i o vj ^

nenie, takéž hiešných žiwot nic nenie.
ho a krále eského prwého pedóstojného. ^ ^ ,.v „ v , ' n v,

5 Proto Orlicnik we ctem prawi: Bez nho

Nástupcóm sediecím na mú dwií krá- uinno jest nic. Než kterak uinno nic

lowú stolicí: dwój tohoto swta žiwot dielo liiešne'ho, když on je uinil? Hiech

poznati, a lepši sob zwoliti. "') Když dwój uinil, ale ne skutek. Dielo jmenují od dl-

nika, a hiešný wšudy rozkoší rozliných
-^0 Rkp. Scdiece na sastnú naší dwú krá-

^
^ v -^ ,^ ^ ^^^^, ^

v ..^.^ ^ obelstn bude w
lowú stolicí, dwój tchto swta žiwot má- ,, , , , ,.,, , v , v,j, . v.

,. 1 v, , v ,.,. ., , ^ Žádosti swe, nebo utlych weci zada,jezto
me poznati a lepsi sobe zwoliti. (Lat. Secun-

dis sedcntibus in thronis meis binis : binas se w nic nawracují. Atak pochowají žiwot

mundi vitas agnoscere et mcliorem eligere ) jeho s ním; neb když tlesné wci zetlejí,
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tehdy žádosti jeho só skonají. O druhe'm wšelikú hodinu mrú. NeŽ ti
, ježto jsú

pak žiwot die Orlinik: Co uinno jest žiwi u wne'm žiwot, dobe jsú eeni

w nm, žiwot bieše, a žiwot bieše swt- žiwi ; neb silií smrti se protiwili, rozkoše

lost lidská. Kterak pak uiníme žiwot w tlesné zapuzujíce, i wzali jsú za odplatu

nm, aby žiwot byl swtlost naše? Uí 5 rozkoše wné. Ale mnozí jedie duchowní

nás spasitel a ka : Kdo jie tlo mé a pije krmi bez chuti i žádosti, a w>"vvracují ji

krew mú, we mn pebýwá a já w nm. z srdcí swých. Bda jim ! nebo jich liiech

Kteíž jsú žiwi od také krm duchowé, s Jidášem popisuje s, a diel jich s Data-

pebýwají na wky. Kterak pak jsú jí žiwi, nem a s Abironem , ani prospšno bude

znamenajme. Zda nenie, když tlesn roz- i o dušem jich ku pokrmu. Zda neznamenáte,

liné krm a útlé jieme , žádost k nim jestliže zwiee jest bez chuti, neprospje

musíme mieti, a wnit je pijieti žádostn jemu ku pokrmu , ale bolestí s muí ?

a pustiti je po údech tla našeho aby s Mnohem wiece wy mueni budete ; nebo

obrátily w krew , a duch
,
jenž we krwi muka waše bude wna, jakož i krm jest

pebýwá, s žiwotem naším také tu mohl i5 wna. Jichžto šlépjí, prosím wás, cho-

ostati? Ale protože tlesné krm útlé jsú, w^ajte s; než na pokrm dušem wašim krm
protož lowk umierá. Než kdož jie onu té žádajte pijieti, a bez nie nerodte žiwi

krmi duchownú, od nížto jest duše žiwa

:

býti, aby wn žiwi byli ; neb netoliko

zda nemusí w duši swéji žádati a žádostiw samým chlebem žiw jest lowk, ale kaž-

pijímati, a snažn w milosti chowati, aby 20 dým slowem, kteréž pocházie z úst božích.

té krm horkostí, jiskry sladkosti a milosti Neb chléb nebeský netolik jest chléb, ale

w nm s zarodily, w nichžto duše pokrm také tlo a slowo. Nebo by bylo samo

swój má žiwý, a w nm pebýwá? A jakož tlo, nemlo by pokrmu žiwota wného.
w tom pokrmu nic útlého nenie, takéž ti. Kterak pak ten chléb jest tlo ? Prawí

ježto w nm pebýwají, strádají wšie úllo- 25 spasitel: Chléb tento, kterýž já dám, tlo

stí, a budu žiwi na wky. To spasitel po- mé jest; a to tlo slowo jest, jakžto

Iwrzuje we tení swatého Jana w šesté swatý Jan we tení prawí : A slowo tlo

kapitule a ka : Tof jest chléb žiwý, jenž uinno jest; kteréžto slowo buoh byl,

s nebes stupuje, a kdož jej bude jiesti, neu- o nmžto též prawí: A buoh byl slowo.

me na wky. Žiwot wný jest swtlost 30 A tak ten chléb, tlo, slowo a buoh jest;

lowie, ježto bez boha státi s nemuož. A a ten chléb , kdož pijímati chce , musí

protož prawí týž Orlinik : A žiwot bieše pijieti tlo, slowo a boha w tom chleb

swtlost lidská , nebo jiný žiwot má za nebeském. Ten jistý chléb andlský chléb

smrt. A zajisté jest smrt, nebf jest pehoký. jest nazwán. W pijímání chleba toho musí

A což pak hoejšieho muož býti , než 35 také pijieti slowo sprawedlnosti, o kte-

milowníkem býti rozkoší , a tyto muky rémžto slow Kristus prawí : Já jsem

trpti ? Neb nejsú mrlwi tolik , ale we prawda a žiwot. Kdož slowa sprawedlnosti
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nepijímá, ten nepijímá toho chleba; i jsem kralowal ped wámi a w prach na-

musí ten, jenž chléb pijímá , tlo pijíti. wrácen jsem, a w hlínu rwów; takéž wy
Neb když jej hospodin swým mlazším dá- padnete, jdúce jakžto stien a jakžto kwt
wal, ekl: ToE jest tlo me', ježto za wás polský. Zac stojí urozenie, aneb wšech

dáno bude ; a krew téhož tla dal jim a 5 wcí stok, jedno ac bude isté swdomie

ka : Tof jest kalich krwe mé nowého a s wierii prawií a s nadjí swatého zkie-

wného swdectwie, jenž pro mnohé pro- šenie ? Nemnte žiwota wašeho
, jakžto

lita bude. A když lowk pijme to tlo, nemilostiwí, nepraw niysléce, djí : krátký

ztrát tlo swé, a daj je za Krista, a wezma a teskliwý jest as žiwota našeho, a z ni-

kíž swuoj ,
jdi po nm, aby úasten byl i o ehož jsme se narodili , a potom w nic

smrti a utrpenie jeho, požíwaje w budií- nawrátime s, jakžto bychme nebyli. Wzte
cím asu chwály jména jeho. A když tlo wy, že máte otce wného a syna jeho

pijímá, musí také i chléb ten prawý pijieti, pána našeho Jesu Krista, jenž prworozený

jakožto on sám die: já jsem chléb prawý, jest w mnohé brati, jenž wy chce úastný

jenž jsem s nebe stiípil. Potwrdil nám sám i 5 býti králowstwie swého ; a zákon jeho

Kristus nowé a wné swdectwie skrze zachowáte a nepoškwrníte myslí swdo-

chléb ten. O kterémžto potwrzení Dawid mie, a wuoli krwe a tla wašeho nespl-

prawí w žalme : A chléb srdce lowieho níte, budete synowé boží. Jakžto swatý

potwrdi. Dawid pak nadarmo wpodobenslwí Jan we tení die: Dal jim moc syny bo-

wném chlebu mluwí. Nebo duomjeho 20 žími býti. Protož chceteli synowé boží

Bethlehem slowe
,

ježto s wykládá duom býti, zákon wašeho otce zachowajte
,
jenž

chleba. Z toho domu chtl buoh, aby s zwstowal wám skrze syna swého pána

Kristus narodil, jenž jest prawý chléb. A našeho Jesu Krista krále nebeského, jehožto

proto jmenuje jeho písmo z domu Dawido- podobenstwie a námstwie držíte na zemi.

wa, to wz, z domu chleba. I potwrdi ten 25 Pikázanie najwcie jest, milowati pána

chléb srdcí i duší wašich w swatém mi- boha ze wšeho srdce a ze wšie duše, a

lowání a milosti swé, aby tak mohli jiti bližnieho swého jako sám s. Budeteli tiem

skrze králowstwie asná, aby neztratili krá- milowáním boha milowati , duší wašich

lowstwí wných. prou položiti nebudete s strachowati , a

30 nebudete s báti tch
,

ježto tlo mohu
Kap. 2. . . . , , v . . , . TV v

zahubiti, ale duse zatratiti nemohu. Nez

Tuto uí hudúcie swé ten peduostojmj
jj^^^j^jg gg jj^ti Otce wašeho, jenž mocen

ciesar Karel, kterak mají milowati hospo-
j^gj gp^g^tj ^ jaj^^ p^giati wuohe wný.

dina i swého bližnieho
, a hiechów s ^ budeteli w strachu božiem choditi, mií-

wystrehafi. ^, jp^gj ^.^§ jj^jg poátek, i budete siíditi

Když pak kralowati budete po mn, brati waši w sprawedlnosti a w prawd,

okrášleni králowú korunu i)amatujte, že jakžto sami siízeni býlí nadjete s od ho-
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spodina, a tak newstiípíte w bludné cesty, že s swatými swtí budete, a pewrácený-

nebo cesta božie upiemá jest. A bude milo- mi pewráceni budete ; nebo hiiech jest

srdenstwie waše nad bohatými a nad chu- neduh piíchopný. Pijiniajle nauenie božie,

dýnii, jakžto sami žádáte milosrdenstwie af se nkdy nerozhnwá, a zhynete s cesty

dojíti z ubožstwie a z kehkosti waši od 5 sprawedliwe, když w krátce wzplane hnew

hospodina, a múdrost waše posilena bude jeho. Udali se wám zhešiti, teskli duše

w moci božie, a položí jakžto luišt mo- waše wašeho žiwota, dokawadž neuteete

sazné ramena waše, a zetete boje silné, se k studnici dobroty a milosrdenstwie.

a padnu nemilostiwí ped wámi. Ale spra- Nebo kterakžkoliwk lowie wc jest

wedliwí budií se radowati, a myšlenie ne- i o hešili , ale dábelská wc jest w hieše

pátel wašich buoh zruší, a nauí wás tr>vati. Nerote hešiti proti duchu swa-

initi prawdu a sud ; a zjewí wám tajem- tému, hešiece w úfanie božie \ nebo duch

stwie, zpytanie sprawedliwe ukáže wám, boží swatý wzdálí s od wás, a máte w-
a nepokryje muž chytrý zlosti- swé ped dti, že duch swatý hiecha nenáwiditel

obliejem waším ; neb duch múdrosti a 1 5 jest. Nedajte w sob miesta hnwu, ale

rozum boží bude w wás. Azaslonn budií tichosti^ neb tichost pemáhá zlost. Nerodte

oi neprawých ped wámi ; i wyme buoh záwidti jeden druhému , ale lásku radj-

z srdcí jich slowo, a bez pamti budii še mjte mezisebií; nebo záwist rodí ne-

promluwenie jich. Sprawedliwý pak spasí náwist, a kdož nenáwidí, nenie milowán,

žiwot swuoj, a tak bude králowa cest;ao a tak w rozlícení swém zahyne. Než kdož

nebo psáno jest w žaltái : est králowa lásku má, ten miluje , a jest mil bohu i

Slíd miluje-, a žezla waše kwiesti budií ped lidem. A budeli powýšenie žádati srdce

hospodinem ; nebo podali jste jich poklií- waše, pokote s ; ani píchod wám noha

zlému , a ubohého wytáhli jste z uosidla pýchy. Pýcha newdná jest stwoiteli i

lowieho. A koruny waše budií s skwieti, 2 5 i dobrodjcem, a protož nemá pyšný mi-

oblieji waši oswieceni budií , nebo oi losti ani ped bohem ani ped lidmi. A
múdrých w n budií hledti, a budií chwá- zete je hospodin na konci, ssazuje mocné

liti hospodina kúce:Pidaj hospodin dnuow s stolice a powyšuje z prachu pokorných,

králowých na dni jeho. W pokolení spra- aby sedli s kniežaty a stolici chwály drželi,

wedliwých požehnáno bud plém waše. 30 Nerodte lakotiti w jedení a w píti, jakžto

Lakomstwie budeteli nenáwidti, piplowií inie ti, jichžto bich buoh jest
,
jichžto

wám bohatstwie
;

jimžto nerodte srdce chwála a dokonánie jest hnisuow shro-

piložiti, ale hromaždte sob múdrost, nebo máždnie. Nerodte ledwinek wašich przniti,

mieti múdrost jest mnohé panowánie. Ale ale ledwie waše opaste silnú pamtí, man-

lakomý nepanuje, neb poddán jest penž- 35 želstwo držiece. Neb duch swatý bude s
nému panstwí. Pewráceného towaistwie warowati tch, ježto s smilstwí dáwají,

a rady warujte, neb jest psáno w žaltái, aniž prebýwati bude w tlech
,
ježto jsú
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poddána hiechu. Wzdržte s wy od léno- že Jindich sedmý ímský ciesa urodil

sti, aby wás netáhla tžkosti swií do hlu- otce mého, jme'nem Jana, z Margarety knie-

bokosti pekelné'. Protož wystiehajte s žete Brabanske'ho dcery
^
jenž pojal ženu

wšelike'ho hriechu w mladých létech, nebo jménem Elšku, dceru Wáclawa druhého e-
rnaly blud na poátce weliký bude na 5 ského krále, a obdržel králowstwie eské
skonání ; ale chote w ustawení božiem, s ní, nebo mužský plod z pokolenie králuow

aby požehnánie pijali od nho, ježto die : eských bieše sšel. I wyhna Korutanské

Blahoslaweni nepoškwrnní na cest, ježto knieže z ech, ježto mjieše ženu starší

chodie w pikázaní božiem, aby byli jakožto sestru ženy jeho déwe eené, (ta potom

dewo ,
ježto wsazeno jest podlé stoku i o umela jest bez plodu,)" jenž králowstwie

wody, ježto owoce swé dá w as swuoj, eské pro tu jistu sestru ped ním držieše,

a list jeho neopadne , ale bude pipsáno jakžto swtlejie w kronikách eských zá-

w knihy žiwota, tu kdež popsána jsií jména leží. Urodí pak ten jistý Jan král eský
sprawedliwých. To nám ra dáti ten, ježto s Elškií králowú m prworozeného syna

duostojen byl otewieti knihy i známe- 1 5 swého jménem Wáclawa, léta božieho na-

nic jich. rozenie tisícieho tistého šestnáctého, tr-

^ ^
náctý den Máje

,
prwní hodinu w Praze.

Potom jiného syna ml, jménem Pemysla,
Tuto wyprawuje Karel ciesapemúdrý a jenž wdlinných létech sšel. Potom opt
peurozený swój ziwot a swé pokolenie,

^^ porodil tetieho syna, jménem Jana. I ml
a kterak jest jeho poslal otec w sedmém

j^st díwe eený král dw seste wdan:
lét do Francie, a tu poal wswémdtin- jednu byl dal Uherskému králi Karlowi

stwí Hekati hodiny Matky Boiie. prwniemu, a ta jest umela bez dtí; druhu

Budúcím našim snažn popsal jsem slowa byl dal Karlowi Franskému králi, jenž teh-

déwe eená múdrosti a strachu božieho, 2 5 dy kralowáše we Francii, léta božieho na-

lak jakžto má malost božie pomoci úastná rozenie tisícieho tistého timezcietmého.

byla. Již o prázdném a nemiídrém žiwotu I posla m mój otec déweeený k tomu

mém wám psáti žádám, a také o poátku jistému králi Franskému, když bch w sed-

bhu mého swtského, aby to mohlo wám mém let mého dtinstwie ; i káza m
pijíti na píklad. Milosti pak mn od boha 3 o déweeený král Franský biskupu bimo-

wlité, a milowánie uenie, to což mých wati, i pewzdl mi jméno swému jménu

prší mla snažnost , nezamlím ; aby tím podobné, to wz Karel ; a dal mi za ženu

wíce ufali w boží pomoc, že w úsilí M'a- dceru Karlowu , strýce swého
,
jménem

sem wám spomóže, jímžto wiece otcowé a Margetu eenú Blanku ; i umela jest žena

pedci waši wám zwstuji. Nebo psáno 3 5 jeho, sestra otce mého, bez plodu. Potom

jest : Otcowé naši zwstowali sú nám. ten jistý král jinú sob ženu w manželstwo

Žádám proto , aby to wás nebylo tajno, pojal. I milowáše m ten jistý král welmiJ



509 ŽIWOT CÍSAftE KARLA IV. 510

i pikázal kaplano^vi niemu, aby m nco žalái ) otec syna díweeeného Ed-

w písni uil, klerakžkoliwk ten jistý král warda.

sám písma' neumjieše. A od toho asu Toho také le'ta umel jest Karel test mój, a

nauich s ísli hodinám swate' Marie panny ostawil syna prworozeného jme'nem Filipa,

slawné, a jim nco rozumje , na každý 5 Téhož také léta, na Hromnice, sšel Karel

den asu mého dtinstwie rád jsem je etl ; Franský král, ostawiw po sob ženu tžkií,

neb pikázáno bieše strážným mým, aby ježto potom porodila dceru. A když podlé

m ktomu snažn nutili. Nebo král dé- obyeje králowstwie dcery neddie, uinn
weeený nebieše lakom na penieze, a po- jest Filip syn tst mého králem Franským,

žíwáše dobré rady, a dwuorjeho stkwie- lo nebo najbližší bieše ddic w pokolení muž-

še s starými kniežaty swlskými i du- ském ; i pije pak sob déweeený Filip

chowními. rádce námstka ""') swého, ale jich rady

Sta s pak toho asu weliká swáda mezi neposlúchaje, dal s na lakomstwie.

králem Englickým, ježto bieše w ty asy, a I bieše mezi rádcemi jeho jeden muž mii-

mezi králem Franským. Nebo král Englický 15 drý, Petr opat Fiskanenský, Lemowického

mjieše za ženu sestru déwereeného krále, pokolenie, lowk límluwný, ený a uený,

ježto ten král wyhnal z Anglie i s synem a wšemi šlechetnými obyeji okrášlený. Ten

jejím prworozeným jménem Edwardem \ w stedu w popelenú prwnieho léta krále

ana pišedši k bratru swému, osta w Francii Filipowa tak rozumn káza, že ode wšech

w sirob i s s\>'ým synem prworozeným. 20 bieše chwálen. A já bch u dwora toho

Tehdy král Franský rozhnwaw s pro jistého krále Filipa, jehožto sestru jmjich

w>'hnánie sestry swé a sestence
,

prosil po smrti déweeného Karla krále, s nímž-

Ist mého Karla , strýce swého , aby té to jsem byl pt let. I líbieše s mi dé-

weliké hanby, ježto s jich pokolení stala, weeeného opata e nebo mluwenie na

pomstil. Jenž pojaw weliké wojsko, i táže 25 tom kázaní, že tak weliké oswiecenie jml

do Aquitanie, a tu zemi jakožto wšecku jsem w náboženstwie, slyše jeho a hled

pemohl, krom Burdekalis toho msta s n- na, že sám w sob jech s mysliti , ka :

kterými twrzemi nebo hrady. Wrátiw s Co jest to, že mi s tak weliká milost

pak ten jistý Karel do Francie, wítzstwie wléwá od toho lowka ? I wzach potom

obdržaw, dal dceru dcery swé , hrabin 30 jeho známost
;
jenž m welmi milostiw

Hanonské, sestry ženy mé, synu déwe re- a jakžto otec kocháše , z swatého písma

eného krále Anglického Edwardowi za asto m ue.

ženu toho asu, ježto bieše u wýpowdi

;

I byl jsem dw lét po smrti Karlow

a daw jemu lid, poslal jeho do Anglie. u dwora krále Filipowa. Po tú dwií lelú

A on rozmoh s proti otci, jal jeho, i 35

zbawil jeho králowstwie, i wstawil na s ^^ l^j. praedecessoris sui, t. pedchdce
korunu. Téhož léta zahuben jest by) (w swého.
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nawrátil me týž král s inú zemí, sestru umel jest. Ale již Ludwík bieše se wrá-

swú, jménem Blanku, k uotci mému Janowi, til do Germanie, jakžto w kronikách im-

králi eskému, do msta Licemburka, jenžto ských plnji s zjewuje.

hrabstwie bieše otce mého po otci jeho. Toho také asu, když bch s wrátil

božie pamti Jindichu ciesai; jenž když 5 z Francie do hrabstwie Licemburského, a

bieše hrab Licemburský, wolen byl krá- tu také nadjidech otce swého, oblehl bieše

lem ímským, jakžto w kronikách ímských, wéwoda Rakúský msto Kolumbarii w Al-

kterak jest aneb kterak dliiho kralowal, sacii, a Ludwík jeho wyswoboditi nemo-

plnii záleží. žieše^ pistúpi otec muoj k nima a smíii

1 o toho wéwodu s Ludwíkem. Potom otec mój
' '

'
' jede do hrabstwie Tyrolského k kniežeti

Tuto wyprawuje, kterak poslal otec jeho Korutanskému, jehožto wyhnal byl z krá-

do Licemburka po nho, kdyi s byl wrá- lowstwie eského. Toho žena prwá bieše

til z Francie, aby k nmu pijel do Itálie, umela, sestra matky mé^ potom pak pojal

a kterak potom, kdy pijel do Papie, byla i 5 jji^še jimi ženu, sestru kniežete Brunswic-

otráwena na welikú noc jeho celed. ského, s nížto ml jednu dceru, jižto oddal

Tak wrátiw s z Francie, nadjidech otce bratru mému Janowi za ženu, a po smrti

mého w hrabstwí Licemburském ; a zamst- swé ostawil jemu wšecka swá knieželstwie.

knáwáše w ty asy ciesastwie Ludwík Potom pijede otec mój dc msta Triden-

zBawor,jenž psáše s Ludwík etwrtý ; kte- 20 kého, a toho easu umela jest mát má, den

rýžto po smrti Jindicha sedmého dda swatého Wáclawa nmcedlníka božieho w

mého ímským králem w rozdlení byl Praze. A když tu bydléše w Tridenl otec

zwolen proti Bedichowi wéwod Rakiíské- mój, dána byla jemu msta w Lombardii,

mu. Jehožto Ludwíka zwolili a s ním i msto Brixské, msto Pergam, Parma, Kre-

stáli až do jeho swítzenie , až byl i jal 2 5 mona, Papia, Regium, Mutina, a w Tuská-

toho Bedicha wéwodu Rakiíského, swého nech msto Luka, se wšemi krajinami a

protiwníka : Jan král eský, otec mój, Mo- s hrabstwími
,
ježto k nie pislušejí. Do

hucký biskup a Trýrský, a Woldmar posle- nichžto otec mój jede, i je s pebýwati

dní Bramburský markrab. A s Bedichem av Parm. Potom Aco, námstek hrab

byli jsú Kolínský biskup, knieže Saské a 30 z Mediolána, pije w uoprawu ta msta,

hrab sieni ciesaowy. Ten Ludwík do íma jenž wládnieše w ty asy msty Mediolá-

potom táže, a korunu ciesaskú proti wuoli nem a Novarú
,
jichžto také poruenstwie

papežow Jana dwamecietmého od biskupa toho asu od našeho otce pijal.

Benátského a dar swcenie piijal^ a potom Toho asu posla otec mój do hrabstwie

uinil kiwého papeže, jménem Mikuláše, 3 5 Licemburského po m. Já pak zdwižech

z zákonu menšieho
, jenž potom dán byl s na cestu skrze msto Mec, skrze knie-

w ruce papežow, a tak w swatém pokání žetstwie Lotarinské , skrze Burgundy ,
a
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Sabaudy až do msta Lozanskélio
,

ježlo k uotci mému do msta Parmenského, a w

jest nad jezerem. Potom tažech pes hory tu dobu wstupowach w šestnádslé léto.

Brixské, i pijedech do zem Novarské, a Otec pak mój poruil zprawowánie toho

odtawad pijedech u weliký pátek do m- wšeho, což jest držal, a obranu moji, panu

sta Papie, ježto držieše otec mój. Tehdy 5 Ludwíkowi hrabi z Sabaudie., jenž bieše

den w-eUkononí, to wz tetí den potom, test Aców wládae a námstka hrab zMe-

když jsem byl pijel , otráwena byla má diolana. A tak z té wlasti jede do Francie,

eleJ^ než já skrze obránnie milosti božie i wda dceru swú, druhorozenú sestru mú,

ušel jsem tráwenie, nebo mši welikú dlíího jménem Jutu nebo Dobrotiwií, Janowi synu

slúžili a na té mši jsem byl boha pijímal, lo prworozenému Filipowu krále Franského.

i nechtl jsem jiesti ped obdem. Kdy pak Ale prworozenú sestru mú Margretu jm_

jidech k uobdu, powdchumi, že má celed jieše Jindich knieže Bavvorské.

w náhle padla w nemoc, a zwlášt ti, ježto asu toho
,

jehožto bch ostal s tiem

ped obdem jedli. Já pak sed za stolem, jistým pánem Ludwíkem z Sabaudie w Ita-

jiesti nerodch; a bchme s wšickni zžasli. 15 lii, uinichu swázanie a smliíwu tajemn

A tak hled , uzech clowka krásného a proti mn a proti otci mému Robert král

kepkého, jehož neznajech, jenž chodieše Apulský, Florenšlí, námstek hrab Ac wlá-

ped stolem, a in s nm : na nhožto da Mediolanský, a wláda Berúnský, jenž

majíc domnnie, kázachme jeho jieti, jenž w ty asy držieše Padew, Tervis, Vin-

po mnohém muenie, tetí den jal s mlu- 20 cencii, Feltrenské a Belunské msta ^
wlá-

witi, a wi^znal s, že on w kuchyni w krm da Mantuanský ,
jenž diewe bieše nám

jed wpustil, skrze pikázanie a ujednanie slíbil wren býti, a wláda Ferarský. I roz-

Acowo, námstka hrabi Mediolanského. Od dlichu mezi sebií tajemn msta ta, ježto

toho pak jedu umeli jsií pan Jan zBergo, já je držech. Berúnský ml mieti Brixen-

hofmistr dworu našeho, Jan z Wysokého 2 5 ské a Parmenské msta, Mantuanšlí mli

kostek, Šimon z Keyla
,

ježto slúžiechu mieti Regium, Ferarský Mutinu, Mediolan-

k našemu stolu, a jiní mnozí. A já pak ský Papii, Pergam a Kremonu ,
Florenští

w ty asy bydlech w kláštee swatého mli mieti Luku. A tak wšickni wuáhle,

Augustina, tu kdež tlo jeho swaté odpo- majíce zrady tajemn w mstech, diewe

íwá w Papii; z kteréhožto kláštera wyhnal 30 než nám odpowdchu, ítchu s na nás,

byl Ludwík z Bawor opata a kanowníky a my na n w ty asy žádného strachu

duchowní toho kláštera; kterýchžto já nejmjiechom , neb sú nám byli slíbili a

powolaw, w ten jistý klášter sem uwedl. pisáhli nám i listy swými potwrdili, že

Kterýžto klášter po smrti té brati papež chtie wrn mn a otci mému pomáhali.

Jan Auguslinským
,

jichžto zákon dnešní 35 A tak wjede Berúnský do Brixie, Medio-

den drží, dal za panstwie otce mého, jimž- lánský obleze Pergam, a doby jeho welmi

to otec mój jmnie wzdal. Potom jedech brzo , Papienští zpieili s proti nám, a

17
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pijechu panstwie sob, to wz ti z Bak- umluwili ti s hradu s nimi, kdyžby w m-
karie, jimžto jsme wiece ufaii, nežli žá- sieci, to wz až do dne swaté Kateiny,

dnýni jiným w tom mst A wšickni ti swá- neb msiec ml toho dne minuti , neby-

zawše s aneb smluwiwše se, ucinichu silnií loliby jim pomoženo skrze nás , že by

wálku se wšech stran proti nám. Než pan 5 jim hrad chtli wzdáti. Tehdy Parmenští,

Ludwík z Sabaudie , déweeený porucník Kremonští, Mutinští a z Regie to uslyšew-

náš a obránce, dobe mohl pewcdti nkterá se, sebrali moc swú, i pitažechu k nám,

nebezpecenstwie : ale nepiinil swého sna- kiíce : Pane ! brame s zkažení našemu,

ženstwie, a newd kterým úmyslem, je- diewe než nás owšem zahladie. Tehda

dno snad k libosti tst swe'ho Acow, i o wzemše radu, wyjidechom na pole, a stany

námstka hrab z Mediolana de'weee- rozbichom , a z msta Parmenského den

ne'ho. I wyjede z wlasli, nás ostawiw w swaté Kateiny pijidechme tam, jehožto

tesknosti. Než pak tu mštné z Parmy,eení dne hrad mli wzdáti w ruce nepátelšt

;

z rwených, a ti z Fuliana, a tiManfredšlí, a a tak o poledni s tisíce a dwma stoma

ti z Regie, a ti z Dobrotiwých, z Muliny, a 1 5 helmy a šesti tisíci pších proti našim

mšané z Kremony eení z Punconów sta- nepátelóm, jichžto dobe tak mnoho nebo

rých, a páni Simon a Filip z Pistoe, a wiece bieše, boj zdwižechme. A trwal

ten ježto bieše wláda w Lue, pijechu ten boj od poledne až do západu slunce;

pi mé wrn, a picinichu wšecku swú a sob stranu bchu zbiti jakžto wšickni

radu a pomoc, jakž mohli, jakžto také 20 oi a nkteí koni, a bchme již tém
dále swtlejie wyprawuje s. pemoženi, a o, na nmžto sedchme,

také byl pod námi zabit. A zdwiženi na-
Kap. 5.

šimi, tak stojiece a hlediece, že jsme jiz

Kterak bozi diwmi mocí den swaté Kate-
,,y,i

j^-^vv ^. rozpáili, wzezechme, an

iny boj obdržel, a tu pasowán byl, a ^^ ^^^^ ^^^^^-^^^ nepietelé naši jechu s utie-

kterak páni a msta Lombardská proti
j^^tj g 3^,.^,^^^ korúhwemi, a najprwé Man-

nmupishla se byla, aby jej zradili, a
tiianští, potom mnozí po nich sú táhli.

sami w jednotu wstúpili. ^ j^,}^ gj^rze milost boží witzstwie jsme

Tehdy déweeeni písežníci ucinichu sil- obdrželi nad našimi nepátely; osm set

iié wojsko ped mstem naším Mutinú, i leže- 3o helmów na bhu zjímachme, a pt lisí-

chu tu šest nedl : to M'z Mediolanský, Be- ców pších zahubichme ; a tak skrze to

rúnský, Ferarský a Mantuanský; a po šesti witzstwie wyswobozen byl hrad swatého

ncdléch, když poplenichu biskupstwie a Sastného. W tom boji pijeli jsme se

hrabstwie Mutinského a Regii mst, tažechu d^A ma stoma mužów hrdinných rytieské

odtawad a položichu moc swú a wojsko 35 duostojenstwie. Druhého dne wrátichme

ped hradem swatého Šastného, Mutinského s s welikým weselím do Mutiny s koistí

biskupstwie. A když tu wojsko dlúho leže, a s wzni, a rozpustiwše lid náš, wrátich-
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nic s do Parmy, neb tu náš dwuo tehdy polom když se swtlost nawráti, knz ped

držechoni. Potom tažechme do Luky, ježto sebií na oltái tla Jesukristowa nenajide.

jest w Tuškancli, a zjednachmc 'sválkii Tehdy žalostiw stádiu wšichni, zžásawše

proti Florenským , i >vzdlahme hrad kra- se ; a tak jeden na druhého hled , naji-

sný s mstem, zdmi ohrazenými na wrchu 5 dechu tlo božie ped nohami Marsilio-

hory, jenž jest wzdálí deset mil od Luky, wými, eeného z rwcných
,
jenž bieše

proti údolí xMhla tak eenému, a pewzd- hlawa a wuodce tch mluw. Tehdy wšic-

chme jemu jméno Hora Karlow a. A potom kni jedniem hlasem wecechu: To, což

>vrálichme s do Parmy, poruiwše wlá- initi jsme umyslili, bohu nelibí se. A lak

dastwie panu Šimonowi z Pistoe, jenž i o jeho nechawše, každý s k swému wlast-

driewe od nás tu dobe wládl, a mstce nímu nawrátil. Tehdy ten knz, ježto mši slú-

Bare na našich nepáteléch byl dobyl, a žil, šel do msta Regii, i powd biskupowi

mnoho jiného dobrého w swém wláda- to, což s jest dalo ; a biskup posla jeho

stwí byl uinil. Když pak do Parmy pi- k Uostienskému kardinálu, jenž tehdy bieše

jedechme , bchme obtieženi od našich i 5 legatem w Lombardii a bydléše w Bononii
^

nepátel se wšech stran pesiln: ale zi- legat pak s biskupem wzkázachu poruní-

my ukrulnost nám byla prospšná , neb ku mému, Jilješowi z Berlae Francúsowi,

tak s byla welmi rozmohla, že žádný na do msta Regii, aby m wystiehl, abych

poli ostáti nemohl. s warowal tch smluwci déweeených.

Toho asu bchu poaty smlihvy mezi 20 Než li, ježto chtchu proti mn smlúwy

Berlínskými a mezi jinými nepátely naši- initi, želejíce toho, polom wiec wrn
mi s strany jedné, a mezi Marsiliem ece- mi pikládali, a siln se mnú jakžto bra-

ným z rwených, a Giberlem z Fuliana, a tie ostali, nic w swých srdciech netajiece.

Manfredem z Dobroliwých a mezi najslo- Jednoho dne Gibert z Fuliana sedmý z nich

wiítnjšími z Parmy, z Regie a z Mutiny, 2 5 wece: Nikdybych nemohl wesel býti, by

jenžto bchu jakžto wládai tch mst. tlo božie ped nohami mými bylo nale-

Potom také ti jistí sešli s s najpilnjší zeno, jakžto ped nohami Marsiliowými z

radií Berlínského w jednom kostele malém rwených; a buoh dobe wystiehl nás,

biskupstwie Regie, a proti mn smliíwali že jsme neuinili toho; ale již, nežbychom

s, aby m zradili, a sami w jednotu wstií- 30 toho uinili, chtlibychom radjše umie-

pili ; i kázachu sob mši ísti, chtiece pi- ti. Já pak lo wšecko smlech, jakobych

sahali na božiem tle, že chtie ty smliíwy o tom nic newdl.

twrd držeti. Tehdy sta s, když knz božie W ty asy uslyšew otec muoj obtieženie,

llo poswti a wzdwiže, po pozdwižení ježto Irpch od nepátel, uiní snm s

božieho tla na té mši uiní s temnost s 35 mnohými we Francii, mezi nimižto bclui

welikým wichrem a wtrem w tom kostele za hlawu biskup Belwacký , hrab z Eu,

preweliká, tak že wšickni leechu s. A hrab swalého Cesarie a mnozí jiní hrab

17*



Kap. 6.

519 TRNÁCTE STOLETÍ. 520

a šlechtici. I jedeclui z Francie do Sa- kterým límyslem^ a tak prwní, ježto na

baudie, potom pes hory až do markrab- as stáli w mst, >v>jidechu z msta,

stwie Monlferarske'ho, a z markrabslwie ta- nebo nemožechu se sami obrániti nepá-

žechn pes Lombardii až do Kremony, a telóm ; a mnozí pietele' naši s tcmi jistý-

z Kremony až do Parmy ^ a bieše íslo 5 mi ušli sií. Ale jiní, kteí zuostachu, zjí-

helmowníkuow blíž tisíci a šest set, ježto máni sú byli a zwšeni pes ze, jichžto

nám bchu pijeli na pomoc. Potom otec íslo bylo mimo padesát. Když pak otec

náš sliromáždiw wojsko , táže na pomoc náš a my pijidechme, uzewše to, co se

hradu Papienske'mu, jenž se ješt držieše stalo a co obmeškáno, smútichme se welmi

proti mstu jme'nem naším. I rozbichme i o se wším wojskem naším. Potom po nko-

stany a obležechme msto Papii; a bieše lice dnech pejewše eku, jme'nem Ade,

nás dobe ti tisíce helmowníkuow \ i zka- wrátichme s skrze zemici Kremonskú do

zichme wšechna pedmstie, i také kláštery msta Parmy.

w pedmstí, i naplnichme hrad, jemužto

na pomoc bchom pijeli, wšie poteby, a i 5

lidmi jej obnowichme. Než msta skrze '^^^'« nliciznje, kterak jest byl oblezen w

hrad nemožechme obdržeti, nebo piekopy l^remoné.a kterak nepietelé lod a mlýny

a wže mezi mstem a hradem mštné P''^d mstem w Pádu potopili, aby je-

bchu zdlali, tak že pistiípenie k nim ^'^ ^^^^ "^'^^^^^^ pomoci, ani on otci; a

nemožechme mieti; a oni také mjiechu 20 ^^^^ ^^^ ^ welikém smutku, buoh milý

tisíce helmowníkuow z Mediolána na swú ^'^'^^ J^^^^ wyswobodil.

pomoc. A když tu stachme deset dní, od- Potom otec náš jede do Bononie k Uos-

lawad tažechom , a rozbichom stany blíž tienskému kardinálowi, jménem Beltrando-

Mediolána, a zkazichme welmi hrabstwie a wi, jenž w ty asy bieše legatem od otce

krajinu Mediolanskú; a odtawad tažechom 25 swatého w Lombardii, a wládnieše tehdy

proti Pergamu, a tu jmjichme skrze naše mstem Bononským a jinými mnohými m-
nkteré pálely smlúwu, že mli nám ote- sty, to wz Placencií, Ravennú a wší

wieli jednu bránu mstskú. A tak zjednáno Romandiolií a marchií Ankonitanskú-, i zje-

bylo, že na líswit ml wjeti nkterý diel dnal s ním , že on slíbi wieru nám, a

lidu našeho, a potom ml po nich táhnuti 30 uini s nepietel našich nepáteluow. Než

jeden zástup weliký, a wjeti po nich, a ped tiem bieše nepietel wládae Ferar-

wzdržeti msto, ažby otec náš s námi se ského, pro pi cierkAve swaté a swú, jenž

wšiem wojskem toho dne pijeL A tak diewe s tmi nepátely bieše slíbil hotow

s i stalo, že pietele naši w mst Per^ jim býti na pomoc a oni jemu. 1 da nám

gam, to wz ti z Kollisiów, otewechu 35 ten kardinál na pomoc lid a penieze, i

bránu, a prwí naši Avjidechu; ale druhý položí ten jistý legat wojsko a* stany proti

zástup nechtl po nich táhnuti, newiem nepátelóm toho asu w pedmstí msta
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Ferarskeho, jichžto hlawa bieše lirabe z mésta Kremonskeho. A druhý den shro-

Arnioniaka. máždiwše wojsko, tažechme na pomoc tm,

Opt téhož lta, wletniciech, sebra otec ježto bchu pied hradem Picignitowým.

náš weliké wojsko, i poshi nás naped A tak jsme byli skrze milost boží rozsí-

do msta Kremonskeho z Parmy pes Pád 5 lení, že jsme silnjší byli wšech našich

s pti sty helmy, kteréžto já poslach pi-ed nepátel; nebo nás bylo w ísle tí tisíce

hrad Picignitów, jenž bieše s zdwihl proti helmowníkuow. A když potom urozumch-

uám a proti mstu swého biskupstwie Kre- me , že ped tiem hradem nic nepro-

nionskému, a pikládáše pisluhuje Papien- spiewachme , chtchme táhnuti na pomoc

ským a Mediolanským ; a my zuostachme 1 o hradu Papienskému, o nmžto diewe pa-

w Kremon jedwa se dwadcieli helmy. mt byla. To pewdwše nepietelé naši.

Tehdy w náhle rozsilichu s nepietelé, a poslachu rádce swé a Istiw s uotceni

pibýwáše jich ísla na každý den, tak naším jednali, a s ním pímre uložili tiem

že ti, ježto bchu ped hradem, ohradichu cínem, aby s pole táhl, a hrad Papicnský

s piekopy, pomoci naší cekajíce. Toho 1 5 za tiem pímím spižowal, ubezpeujíce,

asu w náhle Mantuanští a Ferarští pustili že jim skrze nepátely nebude pekáženo,

lod swé po Pádu ped Kremonu, a po- Istiw krásnými slowy a pochlebnými mno-

topichu wšecky lod w Pádu krajiny Kre- ho jemu slibujíce. A tak tažechme s pole,

monské, lak že otec náš se wším swým lid náš po mstech a po piebytciech jich

lidem nemože nám pijeti na pomoc, ani 20 rozdlichom. Potom nepietelé pímre nebo

poslati kterého posla, nebo wšeckny lod slibuow nezdržechu, a tak ztracen by hrad

a mlýny bchu potopili. A my sami w Papíenský; neb sú nedopustii nepietelé

Kremonském mst jsiíce tak s malým lidem, jeho spižowati, jakž jsú byli slíbili. Atak

bchme w strachu ztracenie msta a lidu otec náš s swým lidem pro jich pochleb-

ná každý den pro širokost msta, nebo 25 ná slowa a Istiwé sliby w penzích a

tch asuow msto pro wálky bieše jakžto w ztraw hynuli ; a když zima pijide, ne-

pusto. A když bchme u welikém smutku, možechu ležeti na poli. A tak zraí ono pí-

nebo ani otec nám, ani my otci, ani který slowie:! škodilo jest prodlenie hotowým.

z nás tm
,

ježto ležiechu ped hradem, Toho pak asu Ferarští, Berlínští, Man-

možechme pomoci: sta s pak swáda mezi 30 tuanští a Mediolanští, rozsíliwše s, jeli

nepátely našimi, ježto msto déweeené lirabi z Armoniaka, jenž bieše hlawa u

bchu oblehli na té ece Pádu, tak že biwše wojšt legatow, ježto ležieše w pedmstí

s mezi sebú , wrátil s každý z nich k Ferarském, a mnoho jich z wojsky zahubili,

swému wlastniemu. To zwdw otec náš, a jiné w Pádu ztopichu, a wojsko takwel-

pitaže z Parmy s swým wojskem po té 3 5 mi snuzili, že legat wiec nemohl toho na-

rece Pádu
, i pikáza wytáhnúti lod ze bytí, ani pole proti nepátelóm wiec mohl

dna reky, a tak peplawil s w mále do držeti až do jeho wyhnánie z wlasti.
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Potom uzew otec náš , ano jemu se Té pak noci, když nás sen trápieše, zjewi

nákladuow nedostáwá, a že také wálek se nám jedno widnie takto: že andl

nemuož snésti, iimysli táhnuti z té wla- boží stáše podlé nás na lewé stran, tu

sti, a poruiti ji zemanóm a wtcím tch kde ležechme, i udei nás po boku ka:

mst, to wz Parmu tm z rwených, 5 Wsta a pod s námi! My odpowdchme

Reo-ium tm z Fuliana, Mutinu tm z Do- w duchu : Pane ! ani wiem , ani umiem,

brotiwých, Kremonu tm z Punconów sta- kterak bych s wámi šel. An wzaw nás za

rých, neb ti wšickni ta msta našemu otci wlasy s pednie strany hlawy, wynese nás

w moc byli dali, a proto chtl jim je s sebii u powtie, i nese nás až nad

zase wrátiti. Než Luku chtieše prodati lO weliký zástup odncuow jiezdných, ježto

Florenským; ale uposlúchaw našie rady stáchu ped jedniem hradem hotowi k boji

;

a swých rádci, poruil ji tm z rwe- držieše nás u powtí nad zástupem, i

uých, jimžto také byl Parmu poruil. wece nám: Wzezi a hled! I wzezech,

anoC andl jiný sstupuje s nebe, maje
^

'
' 15 ohniwý mec w ruce, i udei jednoho pro-

Tuto ukazvje, kterak andl boií wznesl gt^gj zástupu, a ut jemu úd plodní tiem

jeho w powtie den Matky Bozie do ne- jistým meem, a on jakžto smrtedln ra-

bes wzetie, ukázal jemu hrozné a diwné „ný zbieráše duši, sed na koni. Tehdy

widnie, a napomínal jeho, aby se hie- ^rže nás za wlasy andl, i wece: Zná-

chów chowal a také otce wystnehal. o o teli toho, ježto jest udeen od andla a

Toho asu když bchme w Lue, dábel, rann až do smrti? Jemužto wecech: Ne

jenž wždy hledá, kohoby pozel, a of- pane, neznám, ani miesta wiem. Wece

ruje lid(u) sladkosti, w nichžto s žlu andl: Wdti máš, že jest to Delfm Wie-

tají, když ped tiem dáwno bchme po- deský, jenž pro swój hiech smilstwie tak

kúšeni skrze nho, ani wšak pemoženi, 25 od boha jest rann; a protož warujte s,

skrze pomoc božie milosti : zbudil lidi ki- a otci wašemu móžete powdieti, aby s
wé a pewrácené, když skrze s nemohl, wysti-iehal z podobných hiechuow, nebo

ti ježto otce našeho na každý den s pi- s horšie wám pihodie. Ale my litujíce

držiewachu , aby nás s stezky prawé w toho Delfína Wiedenského jménem Gigona,

Hosidlo hubenstwie a smilstwie swedli; a 30 jehožto babka bieše sestra babky našie, a

tak swedeni od pewrácených , bchme pe- on bieše syn sestry krále Uherského Karla

wráceni s pewrácenými. Potom otec náš prwého : otázackme andla, budeli s moci

newelmi po dliihém asu zdwiže s na zpowiedati ped smrtí? a smuten bch

cestu ku Parm s námi, i pijidechme do welmi. Odpowd pak andl, ka: Bude

jedné wsi, jménem Tarenec, biskupstwie 3 5 zpowiedati, a bude žiw nkoliko dní. Tehdy

Parmenského, w nedli w nižto bieše den uzechme na lewé stran zástupa mnoho

do nebes wzetie swaté Marie isté dwice. mužuow slojiecc, odných plášti bielými,
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jakžtoby byli mužie welikého diioslojen- welikií stel prosted wšech swých rytie-

swie a swatosti ; i mluwiechu mezi se- uow jest zastelen, a po nkoliko dnech

bú, hlediece na zástup a na to ježto s zpowiedaw se umel. Tehdy otec náš, sty-

dalo, a dobe jsme je znamenali. Ale wšak šaw listy, wece: Diwíme s welmi tomu,

milosti tazánie jsme nemli, ani andl sám 5 neb syn náš smrt jeho nám diewe zw-

od sebe nám powdl, kteí aneb kterací stowal. I diwiechu s welmi otec a Tho-

byli ti mužie tak welikelio duostojenstwie. máš ^ než pak žádný potom o té wci s

A brzo potom nawráceni bchme na mie- námi nemluwil jest.

sto naše, ano iiž zoe wzchodieše. Pišed
Kap. 8.

pak Thomáš z Nowé wsi rytie, Leodien- i o

ského biskupstwie, komorník otce našeho, ^"'^ nkazuje, kterak s do ech wrátil

i ubudi nás ka: Pane, pro newstávváte? P« jedenácti létech, a kterak owšem e-

již otec wáš hotow Avsedá na kon. Tehdy '^^ ^'^^' zapomenul, a krúlowstwie nalezl

wstachme, a bychme zlámáni, jakžto bych- roztrháno, hrady a zbozie zastaweno a

me byli ustali po welikm úsilí cesty. i5
^"'^^'^^^ '^^^^ omcšeho nabyl, kterak také

I wecechme jemu : Kam abychme jeli ? neb diwné widnie widl w Praze na hrad.

této noci trpli sme tolik, že newieme, co Potom wida otec náš , že ztraw-y se

initi máme. Tehdy wece nám: Pane, cos jemu nedostáwá, a wálky déle nésti proti

trpl? I wecechme jemu: Delfm jest umel, déweeeným panuom Lombardským ne-

a otec náš chce sebrali wojsko a táhnuti 20 móže: pomysli o swém wyjetí, i chtieše

na pomoc Delíinowi, jenž wálé s hrábí z nám poruiti táž msta a wálku; ale my

Sabaudie; naše pomoc neprospje jemu, nerodichme, neb se ctí tch mst nemo-

nebo umel jest. A on posmiewaje s nám, žechme zachowati. Tehdy daw nám od-

toho dne, když pijidechme do Parmy, po- puštnie
,

posla nás naped do Cech. A

wd našemu otci wšecko to, což jsme 25 wzawše pímie s našimi nepátely, jidech-

jemu byli prawili. Tehdy otec náš pozwaw me skrze zemici Mantuanskií do Beriína,

nás otáza: bylaliby to prawda, a taklijsme a odtawad do hrabstwie Tyrolského. A tu

widli? Jemužto odpowdchme, kiíce: najidechme bratra našeho jménem Jana,

Jist pane; a také za jisté wzte, že Delfm jehožto otec náš bieše sdal se dceru knie-

umeljest. Než otec náš káraw nás, wece: 3o žete Korutanského a hrabi Tyrolského ; kte-

Nerod witi snuom. Ale otci našemu a Tho- réžto knieže, test bratra našeho, mlo die-

mášowi déweeenému nepowdli jsme we sestru matky našie jménem Annu, jakžto

wšeho, jakž jsme widli, než jediné, že diewe psáno jest. A po jejie smrti po-

Delfm umel jest. Tehdy po nkoliko dnech jal sob byl za ženu sestru kniežete z

pijide posel, nesa listy, že Delfín sebraw 35 Brunswika, s nížto jmiejieše dceru jménem

wojsko swé , táhl ped jeden hrad hrab Margretu, a tu jistií dal bratru našemu, a

z Sabaudie, a že z jednoho samostiela po swé smrti odkáza jemu knicžetstwie
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Korutanské a hrabstwie Tyrolské, neb plodu dnu wálku, jižto držieše s kniežetem Bra-

mužského nejmjieše. A tak se sta mír mezi banským, on a jeho towaistwo, to wz
ním a otcem naším ; neb sií diewe nepie- Leodienský biskup , Juliacenský markrab

tele byli pro wyhnánie toho jistého knie- a hrab Gerlenský, a mnozí jiní. I po-

žete; neb to knieže otec náš bieše wy- 5 ruí nám moc swú bez sebe w echách.

hnal z ech, jakžto diewe psáno jest. Kteréžto králowstwie byli jsme nalezli

Potom tažechme skrze Bawory, a tu nají- tak opuštno , že ani jednoho hradu ne-

dechme sestru naši starší, jménem Mar- nalezli jsme swobodného, ježtoby nebyl

gretu, ježto jediného syna mjieše s Jin- zastawen se wším zbožím králowským

;

dichem kniežetem Baworským
,
jménem i o tak že jsme nemli kde bydliti, jedno w

Jana, domiech mstských, jakžto jiný mštnín.

Potom pijidechme do ech, w nichžto A hrad Pražský tak byl opuštn a zkažen

jsme nebyli jedenácte let. A již nkolik i zrušen; nebo od asu krále Pemysla

let ped námi matka naše, eená Elška, wšechen položen byl až na zemi. Na kte-

byla umela. A za jejieho živvota sestra 15 rémžto miest sie welikú a krásnu sweli-

naše druhorozená , dcera jejie
,
jménem kými náklady wzdlati jsme kázali, jakžto

Dobrotiwá ,
poslána byla do Francie , a dnešní den zjeweno jest ohledujícím. Toho

wdána za Jana, syna prworozeného Fili- asu poslachme po naši ženu, neb ješt

powa krále Franského, jehožto sestru, bieše w Lucemburce. Ta když pijede,

jménem Blanku, jmjechme za ženu. Ale 2 o po jednom roce porodí dceru prworo-

tetie sestra naše a poslednie, jménem zemí, jménem Margretu. Tch pak také

Anna, bieše u té dewnie sestry w Francii asuow dal nám byl otec náš markrab-

w ty asy. A tak když pijidechme do stwie Morawské, a toho hesla požíwach-

ech, nenajidechme ani otce, ani matee, me. Uzewši pak obec eská šlechet-

ani bratra, ani sestry, ani žádného zná- 2 5 ných mužów, že jsme byli z starého po-

mého. ei také eské owšem jsme byli kolenie králów eských, milujíc nás, dachu

zapomenuli, jížto potom zase jsme s nau- nám pomoc , abychme nabyli hraduow a

ili, tak že jsme mluwili a rozumli, jakžto zbožie králowstwie. Tehdy s welikými ná-

jiný ech. Z božie pak milosti netoliko klady a s úsilími nabychme najprwé Hrád-

esky, ale wlasky "), lombardsky, nmecky 3 ku, Týowa, Lichtemburka, Lutic, Hradce,

a latin tak mluwiti, psáti a ísti jsme Pieska, Netin, Zbiroha, Tachowa, a Trut-

umli, že jeden jazyk z tch jakžto druhý nowa w echách ; w Moraw pak Lukowa,

ku psaní, mluwení, ke tení a k rozu- Tele, Wevveie, Olomiíckého, Brnnského,

mní nám byl hotow. Toho asu otec náš a Znojemského hraduow, a mnohá jiná zbo-

taže do hrabstwie Lucemburského pro je- 35 žie, ježto byla zaslawena a odlúena od

„^ „,, ,

~~7. ^ :—;

—

: r králowstwie. A mjiechme mnoho sluh ho-
^) Wlasky (gallicum) znamená zde jazyk

francauský. towých urozených, a prospiewáše králow-
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slwie den ode dne; i milowáše nás obec Když se to sta, pijede otec náš do

dobrých, a zlí bojiece se, warowachu se Cech, a piwede s sebú ženu swú, jižlo

zlého, a sprawedliiosti došli bieše w krá- byl wzal sob za králowú, jménem Swa-

lowstwi. Nebo šlechtici tém wšichni b- tochnu (Beatrix) , dceru kniežete z Bor-

chu se zcinili násilníci, ani sú s báli 5 bona, z pokolenie králuow Franských; s

krále, jakžto slušalo, nebo králowstwie nížto potom ml jediného syna, jménem

byli mezi sebú rozdlili. A tak jsme drželi Wáclawa. Tehdy zlí a Istiwí rádce roz-

wládastwie , králowstwie polepšujíce den sílili s proti nám, u otce našeho zisku

ode dne za dw lét. Toho asu dachme wiastního hledajíce, tak Cechowé, jakžto

mlazší sestru naši, jménem Annu, Oltowi i o ti z hrabstwie Licemburského. Pistiípiwše

wéwod Rakúskému za ženu. k uotci našemu, radili jemu kúce: Pane!

A w ty asy umelo jest knieže Koru- pizete o sob, neb syn wáš má w krá-

tanské, test bratra našeho. A když bratr lowstwie mnoho hraduow a weliký lid;

náš jmjieše s yv drženie uwázati knie- protož budeli to na dlúze, tak s roz-

žetstwie Korutanského a hrabstwie Tyrol- 1 5 móže, že wyžene wás, kdy bude chtieti

;

ského po smrti jeho : tehda byl uinil ta- neb on jest ddic králowstwie , a jest z

jemn swázanie Ludwík, jenž s nazýwáše pokolenie králów eských, a welmi jeho

ciesaem, s wéwodami Rakiískými, to wz milují Cechowé , a wy jste král pišlý,

s Albrechtem a s Ottií, aby rozdlili pan- A to proto prawiechu , hledajíce zisku

stwie bratra našeho, tajemn a Istiw cht 2 swého, aby jim poruil hrady a zbožie

ten Ludwík mieli hrabstwie Tyrolské, a déweeená. A otec pak náš tak welmi

kniežata Rakúská kniežetstwie Korutanské. jich uposlúcha, že nám neufáše; a proto

A tak zapomenuw Ludwík, jakžto newd- odje nám wšecky hrady, a wládarstwie

ný, služby otce našeho, ježto jemu jest w echách i w markrabstwie Morawském

;

byl ukázal, když stáše po ciesastwie, 25 a tak nám osta samo jediné heslo mar-

jakžto prwé psáno jest ; wéwoda pak Ra- krabstwie Morawského bez lížitka.

kiíský, kterakžkoliwk sestru naši jmiejieše. Toho asu jedechme jednoho dne s

ihned po smrti kniežete Korutanského ti Hrádku do Prahy, chtwše jeti k otci na-

jísti skrze smliíwu, jižto sú mli tajemn se šému "), jenž bieše wMoraw ; a lak pozd

panem z Aufšleina, jenž bieše wládaem od 30 pijedechme na hrad Pražský. 1 tažechme

kniežete wšech Korulan, ihned mli sú Ko- w starý duom purkrabin , tu ježto jsme

rutany, jichžto ten jistý z Aufšteinas bratrem pebýwali nkolik let diewe, než sie we-

swým jim swobodn dal, a drženie tm ji- liká byla udlána. A w noci položichme

stým wzdal : a tak bratr náš ztratí Korutan- s na lože , a Bušek z Wilhartíc starší

ské kniežetstwie. Ale ti z hrabstwie Tyrol- 35 ped námi na druhém. A bieše weliký ohe

ského nechtchu s poddati Ludwíkowi, než „^ „, T~7~. T^^
'.

7 T 7^
* *) Rkp. chtewse slyšeti otce (audire, lepe

ostachu w poslušenslwie bratra našeho.
^^jj^-g patrem.)
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w komoe, neb w zim bieše, a také mnoho již otec náš dobyl bieše msta Wratislaw-

swiec hoieše w komoe, tak že swtla ského, skrze pana Jindicha sedmého knieže

bieše dosti, a dAvée i okénce wšecka Wratislawského, jenž ddiców nejmejieše,

bchu zawena. A když pocechme spáti, a to jisté knieže bieše wzalo w dar Klad-

tehdy je se choditi, newd co, po ko- 5 skií zemici do swého žiwota. I chtél ra-

moe, tak že oba procitichwa ; i kázachme djie déweeené msto a kniežetstwie otci

tomu jistému Buškowi wstáti , aby ohlé- našemu a korun králowstwie eského wc-

dal , coby bylo. On pak wstaw , chodi n piiniti , nežli bratru swému Bolesla-

po komoe, a nic neuze, ani co muože wowi ostawiti, neb on a bratr jeho mezí

najíti. Tehdy ucini wtší oheií, a wiece lo sebií nepietelé bsta. Potom pak když

swiec zaswíti, i jide k íšem, ježto stá- otec náš uwázal s w drženie msta Wra-

chu plny wína na lawiciech, i napi s a tislawského, tehdy wšecka kniežata Slez-

postawi jednu iešibliž jedné weliké swiece ská a Opolská poddachu s panstwí jeho

hoície ; a napiw s , opt s položi na wn a korun králowstwie eského, aby

lože. A my odwše s w pláš náš, se- i ó byli zprawowáni a obraowáni od krá-

dchme na loži, i slyšechme jednoho cho- lów eských, krom kniežete Slezského

diec, ale widti žádného nemožechme; a pána Swídnického a Bolka Minstermber-

tak patiece s déweeeným Buškem na ského
;
jehožto zemici byli jsme poplenili,

ieše a na swiece, uzechme cieši wrženu

;

jakžto w kronice psáno jest \ a tak welmi

a ta jistá cieše wržena byla, newieme od 20 byla jest poplenna, že musil skrze smlú-

koho, pes lože Buškowo, z jednoho kiíta wy býti man našeho otce a koruny krá-

komory až do druhého na stnu; ta cieše lowstwie eského, jakžto i jiná kniežata.

obraziwši s o stnu, páde prosted ko- To uiniwše, wzdwižechme s na cestu

mory. Uzewše to, užasli jsme s welmi, do Uher k uotci našemu, jehožto najidech-

a wždy chodiecého w komoe slyšechme, 25 me u Wyšehrad na Dunaji u krále Karla

ale žádného newidchme. A potom zna- prwého, jenž ped tiem bieše jml sestru

menawše s swatým kižem we jméno otce našeho, a když ona ume, po jejie

Jesu Kristowo, spachme až do jitra; a smrti poje sestru krále Krakowského Ká-

ráno vvstawše, ieše, jakžto byla wržena, zimíra, s nižto jest ml ti syny, Lud-

prosted komory najidechme; a to našim 30 wíka prworozeného , druhého Ondeje a

zwláštním, když k nám ráno pijidechu, tetieho Štpána. A tu tehdy uini ten

ukázachme. jistý král Karel mír a pokoj mezi otcem

Toho asu posla nás otec náš s krá- naším a králem Krakowským , tak , aby

sným wojskem na knieže Slezské, jmé- odpowdl s otec náš práwa, ježto k

nem Bolka, pána Minstermberského. Nebo 3 5 nmu slušalo w nižší Polšte, to wz Gnz-

lo knieže nebicše man, ani knieže otce nenské a Kališské a jiných wlaslí nižšie

našeho a králowstwie eského; ale wšak Polsky; a král pak Krakowský postúpil
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otci našemu a králowstwí eskému za s uwázachme se w to, kterakž nám byl otec

i za swe' budiície krále nizšie Polskywn náš poruil. I bchme dopuštni k wlá-

>všie pe, ježto jest mel kniežetstwí wšech dastwí té wlasti skrze zemany hrabstwie

Slezských a Opolských a msta Wrati- déweeene'ho.

slawského. Neb ped tiem bieše mieška 5 ,r «
Kap. 9.

a Aválka mezi nimi : nebo dd nás Vv ac-

law druiiý, král eský, držal nižší Pol- ^i''^''«^ ^^yz chtl do Lombart jeti skrze

sku diéwerecenú s kniežetstwími Krakow- Rakásy
,
wéwoda nechtl jemu dáti pru-

ským a Sudomirským pro jednu dceru Pe- ^""^^''^ ' ^«^«^ J^^' ^^ U''^''
' « '» ^'^«^

myslowu, krále nižšie Polsky a kniežete i o Uherský dal jemu prówod ai do more, a

Krakowského a Sudomirskélio
,

jižto byl ^^^^'^^ P^^' Benátené chtli jeho jieti,

pojal sob za ženu; jenž Pemysl po a on jim ditm ušel.

smrti svvé dal byl ddu našemu a korun Po tom asu, po welice noci druhý den,

králowstwie eske'ho wne' jmnie krá- sebrachme wojsko z hrabstwie Tyrolského,

lowstwie nižší Polsky i kniežetstwie Kra- i 5 i wjedechme \v údol Pustarie, Brixienského

kowského a Sudomirského. Ale Kazimír biskupstwie, na hrabi Gorického, i dobychme

déweeený bieše strýc té pann, i pra- hradu jménem hory swatého Lamberta. I

wieše, že má práno králowstwie nižšie tažechme dále na déwe eeného hrabi, i

Polsky, potwrzuje toho, že žena nemuož poplenichme jeho zem až do klauzy, ježto

dditi w králowstwí. A tak wálka od 20 slowe Line; a byli jsme na poli s déwe-i

dlúhých asuow trwala mezi králi eský- eeným wojskem ti nedle pleniec, neb

mi a Kazimírem a otcem jeho nkdajším, bieše pomocník kniežat Rakúských našich

jménem Wladislawem, králem nižšie Pol- nepátel. Prwý den po swatém Jií mu-

šky. A tak ta wálka sjednána byla skrze edlníku božiem zapudí otec náš Ottu wé-

déweeeného krále Uherského, jenž proto 25 woduRakúského pes Dunaj, a doby mnoho

swázal s s otcem naším , a slíbil býti hraduow w Rakúsech. Ale Ludwík
,
jenž

jemu na pomoc proti wéwod Rakúské- s naítáše ciesaem, pomáháše kniežatóm

mu, ježto byl odjal bratru našemu knie- Rakiíským, a tak wšecka Almania i wlá-

žetstwie Korulanské, a proti Ludwíkowi daí mest Lombardských, a zwlášt Mastin

déweeenému. Ti pak jsú byli w tom 30 z ebíka, wláda Berlínského msta, Vin-

swázaní a w smliíw: to wz, otec náš, cencie, Paduy, Tervisie, Brixie, Parmy a

král Uherský, knieže Baworské Jindich, Luky. Ti wšickni nás a hrabstwie Tyrol-

jenž sestru naši mjieše za ženu. ské podstupowachu wší swií mocí, tak že

Téhož asu posla nás otec náš do hrab- msto Tridenské a wšechen údol Ata-

stwie Tyrolského, abyclime je zprawowali, 3 5 ský bieše u welikém nebezpeenstwí ; údo-

a bratra našeho a jeho íenu ; neb oni je- lu pak (Jinskému) tak od Swábów, jakžto

st bchuw létech dtinských; lak že jedše, od Bawoiców, weliká nebezpeenslwie
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blížieclui; tak že wšecko hrabstwie Ty- nawrátil mésto Znojemské, ježto otec náš

rolské bieše u welikém nebezpeenstwie dal byl jemu se dceí swú u wn , a

Jakžto se wšech stran. Toho asu uinich- mnoho penz da otci našemu, a nkteré

me Mikuláše kanclée našeho biskupem hrady blíž eky jménem Dráwy k hrabstwí

Tridenským, rodem z Brna, a Brixenského 5 Tyrolskému bratru našemu; ale kniežet-

biskupa jménem Matje ucinichme kaplana stwie Korutanské sob ml obdržeti,

bratra našeho. Neb oboje biskupstwie Potom též zimy jedechme s otcem na-

prázdno bieše toho asu. ším do Prus proti Litwanóm. I bchu

A téhož léta Ludwík, jenž se nazýwáše s námi hrab Wilém z Holandie, hrab z

ciesaem, weliké wojsko se wšemi knie- i o Hor, a hrab mladý z Lo, a také mnoho

žaty z Almanie sebral proti Jindichowi jiných hrábí a šlechticów; než zima tak

kniežeti Baworskému, swaku našemu, jenž mkká bieše, že ledu nebylo, a proto proti

tehdy s námi bieše ; wéwoda pak Rakiíský Litwanóm táhnuti nemožechme, i wrátich-

pijede na pomoc tomu Ludwíkowi skrze me s každý do swé wlasti.

Pasow. Ale náš otec táh tomu Jindichowi 1 5 Když pak poe s mezi Lombardy we-

na pomoc, stany rozbiw podlé jedné eky liká wálka, jižto jsme jednali diewe než

blíž Landowa. Tehdy pijede ten jistý jsme wyjeli z Tyrola, totiž pro swázanie,

Ludwík s wéwodú Rakiíským a s jinými ježto jsú byli uinili Benátené, Florenští,

s wojskem welikým. Wšak že pro eku Mediolanští, Ferarští, Mantuanští, Bonon-

k nám pejeti nemohli, pléniwše wBawo- 20 ští a mnozí jiní proti Mastinowi wládai

iech jeden celý msiec, kterakžkoliwk Berlínskému a Padewskému, nebo nepie-

wojsko Jindicha kniežete menšie bylo, tel náš bieše, jakžto jest diewe eeno:

wšak déweeený Ludwík s wéwodú Ra- téhož asu msiece dubna jidechme skrze

kiíským bez naplnnie jich wuole k swé- Morawu do Rakiís , chtiece w Lombardii

mu wlastnímu s wrátili. Toho také asu, 25 wjeti ; tehdy wéwoda Rakiíský nerodi nám

chtiece pijeti otci našemu a déweee- dáli prówodu. Tehdy wsedše na lodi,

nému swaku na pomoc z hrabstwie Ty- tažechme k králi Uherskému, jenž z Bii-

rolského, s welikým lidem tak pším jakžto dína da nám prówod skrze Uhry , Char-

i jiezdným, nemožechme táhnuti pes Kuf- waty, Dalmácii až do msta Senii
,

jež-

štein, neb tu bieše syn Ludwíkuow; jehožto 30 to jest na behu moském; tu wse-

s tiem jistým lidem tudiež obležechme tak dechme na moe. To zwdwše wládai

dlúhý as, jakžto déweeená kniežata Benátští, kterakžkoliwk bchme jich pie-

proti sob ležechu na polích. Když s tele, chtchu nás jieti
;

prolož galii naši

pak rozdlichu, tehdy do Tyrola wrálichme obklíichu galiemi swými , tak že galie

s. Polom na swalého Michala jednáno 35 naše nikterak nemožiešc jich zbýti. A
bylo smíenie mezi otcem naším a wéwo- když dewálý den pitažechme ped msto

dlí Rakiíským , tak že wéwoda Rakiíský Gradenské, uposlúchawše rady Bartholo-
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nijowy hrab Vcs:li a Senii, jenž s námi Fcraršti a jiné jich towaislwo msto Pa-

hieše >v galii, prikázachnie, aby jim skrze dewské s prewelikým lidem, jakžto s de-

naše eeno bylo : Ai páni , wieme že set tisíc jiezdných odnców, a pších jakžto

rukii wasich nikterakž nemuožem zbýti; bez ísla; a nkterý diel lidu jich oblehli

rate wy naped poslati do msta, a roz- 5 bchu msto Feltrenské s biskupem Fel-

mlnwiti, kterak chcete nás prijieti do m- trenským jme'nem Sicconem z Kaldinace,

sta. A když s nimi naši tak krásnými s hrabiemi Senenskými, se pányzKamina;

slowy mluwilí , skrze dwérce galie naší a když dlíího stáchu w obležení s pti set

pustichme s do malé bárky rybaowy helmy a s mnohými pšími, neb msto Pa-

s tiem jistým Bartholomjem a s Janem i o dewské s Feltrenským bieše pod panstwím

Lipským. A tak pikryti mchy a siefmi, Mastinowým zKebíka, pána Berlínského

lažechme skrze jich koráby, i pipluchme a jiných mst, ježto jsú diewe jmeno-

k behu mezi trstie ; a tak rukii jich zbyw- Avána , a již déweeení Benátené byli

se, jidechme pš až do Aquilegie. Ani dobyli Tungli, Saraballi, a Bassana, ježto

pak jechu naši galii s naší wší eledí, 1 5 di'iewe byla pod panstwím Mastinowým

;

kteréžto nkolik dní držewše u wzení, také hrab z Kolalta , sudce Terviský, a

propustichu. A když bchme w Aquilegii, mnoho jiných zdwižechu s proti déwe-

wzuámichme s hospodáowi našemu ; a eenému Mastinowi, a stáchu s Benáteny

:

on ihned rad mstské nás oznámil, a tehda jeden mštnín msta Belunského,

mštné pak známost naši patriarchowi 20 jménem Sudracius z Bongogie, bojieše s,

pronesechu. Patriarcha ihned do msta by nebylo tak ztraceno msto Feltrenské

wjed, s welikú ctí žákowslwa a lidu, a a potom Belunské , a tak došlo w ruce

zwonowým zwonním nás prijew, do swé Benátanóm, jichžto zwláštie zlostí nená-

sieni wede ; a tak s welikú ctí naše ele widieše ; a wida že jest obležen ze wšech

k nám nawráti s z wzenie. A on se 25 stran, pomysli o Jakubowi Anoschanowi,

wší eledí w swé zemi tyi nedle nás jenž s hrady a s nkterými horami, ježto

ctil, a slíbí nám wieru, i wede nás skrze slušaly ku panstwí Belunskému, naší opra-

údol jménem Gad až do hrabstwie Ty- w byl s poruil: (jehožto) uposlúchaw

rolského. rady, když bychme w Parm, bez wdnie
30 oblí stranu, tak Belunského jako Benátan,

pišel k nám tajemn, aby nezwdli Be-
Kap. 10.

Kterak jest nesnadn dojel msta Belun-
^ .^.^^^ g^. Behinský, neb proti nmu i-

ského, a kterak jelio Benátené do Bená-
^j^.^^ .j.^. g^.^j^ ,^,^j1^,í p^n^^^ci a zapu-

tek s welikú cti pi'ijeli, a kterak tak^ toho ^.^. „^pátely od msta Feltrenského, jednu

léta byly piletly kobylky. ^,
^^^,^^^ ^^.^^^

^j^^vj
^^^,^ ^,^ otewieti

;

Mesiece erwence, když obležechu Be- nebo radjie bych wám pál msto, než

nátené, Florenští, Mediolanšlí, 3Iantuanští, jinému komuž koliwk. A já uposlúchaw
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reci jeho, polozích jemu jistý den, w kte- Ti pak pijedše k towaislwí swe'mu, ježto

rýžtobych tajemn pijel. ležieše ped Feltrenským mstem, powd-
A proto jsem miisil miíde sebrati lid chu, že weliký lid, jehož newdie, í by byl,

k jednomu sedání dwú šlechtici w biskup- táhne na nás ; a oni uslyšewše, od msta w
stwí Nowotržském nad Atasem. Sezwach 5 noci pry jedechu. A zajtrejšieho dne jedúce

mnoho pánów tií omluwií , aby pietelé z Primegia do Agorda, a z Agorda pospie-

jich uinili kterú miešku , abych mohl chajíce jedechme k mstu Belunske'mu ; i

obrániti tch, ježto budií sedati: ale úmysl poslachme naped k Andigetowi, s nímžto

byl, aby nebylo zwdieno, pro jsem snem jsme mli smliíwu, dá\yajíce jemu na w-
uinil ; abych tak mohl msta Feltrensk- i o domie, že jsme blíž msta s lidem. Jenž

ho tajn dojiti. Než wítze a záhubci dru- ihned pistúpiw k hlawám a wládaóm
heTio, jenž w tom sedání bieše swítzil, toho msta, i wece jim, že poslowé pi-

opásachme jej meem rytieským. A když šli kiíce : že hrab Klarmonský Mastinów

s to sta, prosichme rytiestwa, ježto tu z Berlína, pána jich, pijel s welikým woj-

bieše, aby s námi jeli , žádnémuNwdti 1 5 skem, zapuzuje nepátely, jim na pomoc,

nedadiíc, kam chceme. A oni hotowi jsúc, Ani wesele otewechu brány, mniece, by

ihned s zdwižechu na cestu s námi. I byli pietelé ; a my wjedechme w brány

jedechme celií noc skrze jeden údol, jme- den swatho Prokopa, twrtý den msí-
ném Flemarský; a zajtrejšieho dne jedech- ce rwence. A když wšickni wjidechu,

me po pustých horách
,

ježto jdú skrze 20 rozwinuchme korúhwe eského králow-

Kastrimiginium , tady ježto lidé neobykli stvvíe a hrabstwie Tyrolského ; a oni uzew-
jezditi. A když pijedechme k jednomu še nepátely, užasše s, neMdclm coby

lesu, ježto jest mezi Kastrimiginium a mezi mli uinili , a nemožechu s protiwiti

Primegium, cesty jsme nemohli mieti pro moci naší. A tak skrze milost boží obdr-

wywracoAvané diewie ; a tak zúfáwáše 25 žechme msto. Ale hrad nkolik dní drže-

wojsko naše. Tehdy my pší s nkterými chu proti nám ; než hruozu uslyšawše ti,

pšími po lomiech a po wýmolech hor- ježto na hrad bchu, hrad w naše ruce

ských a po cestách dáwno zkažených hle- wzdachu. Potom položichme wojsko ped
dachme cesty, a tak že pejidechme pes mstem Feltrenským; a protože Berúnský

les. A strážní lesu dáwno byli odešli, pro 30 tak mnoho mjieše initi sBenátany a oni

západ slunce, ani sú s wtipowali w který s ním, že škoditi nám a wojsku našemu

strach, ani w nebezpeenstwie, by s jim nic nemožieše, ale oboji s námi jednachu,

mlo od koho pihoditi. A tak uinichme žádajíce nás sob na pomoc pitáhnuti,

sob cestu na horách. A když po nás ta- A když bchme šest nedl w obležení m-
žechu, pijechme k hradu Primegiskému, 35 sta Feltrenského , smíichme s s Benát-

ježlo také bieše obležen skrze Benátany : any ; a swázachu s s námi tak , aby s

a zapudiwše nepátely, dobychme jeho. námi stáli se wší swú mocí w té wálce
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proti Maslinowi z Bcrúna. I poslacliii nám bylek. Tehdy wslawše, sedechme na kon,

na swé zlrawé sedm set helmów a mnoho a wehni rue jedechnie až do Piilkawy,

peších. My pak ostawiwše bratra našeho chtiece jim konec uziieti ; a lu jim konec

s >vojskem, jedechme do Benátek, a tu jsme bieše. I byly sií sedm mil na dél ; než

s welikú ctí pijati, a welikií nám poest- 5 širokosti jich nikterak jsme nemohli zna-

nost ukázali ; a swázanie, ježto bylo mezi menati. Jichžto zwuk bieše podoben zwuku

námi, toho jsme polwrdili. A odtud wrá- hluíciemu, a kídla jich bchu zpisána

tiwše s, Feltrenského msta hladem do- jakžto crnými slowy, a na wýsost bchu

bychme. Oni pak z Karrarie Padwené smlu- busty jakžto snieh, tak že slunce pro n
>viwše s námi, uwázachu s w msto Pa- i o widno býti nemohlo. Také smrad weliký

dewske', a jechu Albrechta staršieho bratra pochodieše od nich. A rozdlichu s: n-
Mastinowa z Berlína

,
jehožto Benátanóm klére' letchu do Bawor, nkteré do Fran-

u wzenie dachu; a zóstawše slííhy naše, konie, a jiné do Lombart, a jiné sem i

obdržechu Padew w swé moci. My pak tam po wší zemi. A bchu welmi plodné •,

ostawiwše w mstech Feltrenském a Be- i5 neb dw pes noc porozowachu dwadceti

lunském a na hradiech wládae Wolmara jiných, a ješt wiece. Ale bchu malé,

z Purkštalu šlechtice z hrabstwie Tyrol- než brzo rostiechu; a nalezachu je do

ského, w mst Feltrenském a w Belunii tretieho léta. Téhož asu we dwú m-
uínichme -Nvládaem Andígeta z Bongogie; siecí umelí sií sestra naše, a swak, wé-

za hlawu pak wálky proti Berlínskému Jana 20 woda Rakiíský, jichžto od toho asu nikdy

Lipského, jenž sedmý den swého wládai- jsme nebyli wídali.

siwie umel jest, (na) jehožto miesto v n
Zajiece jsme ustawili.

Tak wrátiwše s do hrabstwie Tyrol-
^'^^«^' '^'^'^ naueme ducha swatého we

ského, jedechme do údole jménem Eny, 25
'^'^ -^'^^ '' wykládaU tenie swafého Ma-

a odtawad do králowstwie eského ; a smí- ^"^'^^ "" procífiw, welmi nmtedln a mi-

i-ichme s s wéwodami Rakiískými, neb '^'''^'J ^^' ^^^ ^^ snách poal, na jew

ped tiem nebchme sob pietelé. Té zimy
^onal.

na masopust dachme dceru naši prworo- Když pak pijedechme do Cech, uda s
zemí, Margaretu, Ludwíkowi prworoze- 30 nám pijeti z Boleslaw do Tiíšen. A když

nému synu Karlowu krále Uherského , a sen nás je s trápiti, pijíde nám silné my-

swázachme s s ním proti každému lo- šlenie o onom tení, ježto tií den swaté

wku. Potom swak náš na zajitie k uobdu Ludmily

:

nás pozwa. Toho ane, když slunce wzcho- Podobno jest nebeské králowstwie po-

dieše, jeden náš rytie wzbudi nás ze 35 kladu skrytému na poli, jenž který lo-

spanie a ka: Pane! wstahte, siídný den wk nalezne, skryje; a raduje s jemu,

nastáwál neb wšechen swt pln jest ko- prodá wšecko což má, a kiípí to pole.
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Opt podobno jest králowslwie nebeské konaly s huory sstupnje
;
jakžto píše swatý

clowku kupci, hledajíciemu drahého ka- Jakub we swé kanonice: k rozumní to-

meníe^ a když nalezne jeden drahý kámen, hoto swatého tenie swatého Matiíše wám
jide a prodá wšecko což má, a kiípí jej. * nco wyprawiti žádám; a prosi >Yás, milí!

Opt podobno jest králowstwie nebeské 5 abyste to bratrsky pijeli, a istým srdcem

sieti puštné w moe, w niž s wšeliký wrn znamenali.

národ rybí sebral ; a když by naplnna, Slyšala jest waše milost , že swatý

wytáhše ji, a na behu sediece, wybie- Matúš >v této powsti králowstwie ne-

rachu dobré w swé nádoby, ale zlé wen beské ku pokladu skrytému na poli pi-

wypuslichu. Takéž bude na skonení swta: 10 rownáwá: skrze kterýžto poklad zwlá-

wyndií andlé, i rozdlé zlé z prostedka st duch s swatý znamenáwá, jejž lo-

dobrých, i pustie w komín ohniwý. Tu wk nalezne skrze lásku a milost Jesu

bude plá a skipenie zubuow. Rozumlili Kristowu, jenž jest slíbil swým wrným
jste tomu wšemu? Wecechu jemu: i owšem. we tení swatého Jana a ka: Budu pro-

Wece jim : Protož každý mistr uený w i 5 šiti otce swého, a jiného utšitele dá wám,

nebeském králowstwí podoben jest lo- aby zuostal s wámi na wky, ducha praw-

wku hospodái, jenž wynosí z swé po- dy. Ale skrze pole nebo zemi, w nížto

kladnice nowé i staré wci. poklad onen byl nalezen, znamená s srdce

A tak o tom tení swatého Matiíše jew lowie, kdežto seje lowk dobré i zlé

s mysliti, i usnuch, a we snpoechwyklá- 20 swé skutky, ježto nesu owoce duši jeho

dáti
;
procítiw pak, obdržech rozum prwé naposledy , tak jakžto jest siel

;
jakžto

strany tenie; a tak sbožie milosti pomocí zjewn ukazuje swatý Lukáš w swém tení,

wšecko tenie skonach. Ježto s takto poí- a ka: Ale to, ježto jest padlo w zemi

ná : Podobno jest nebeské králowstwie etc. dobrií, to jsii ti, ježto srdcem dobrým a

Bratí! ei swatého tenie nižádný 25 najlepšiem slyšiece slowo božie, a ob-

nemuož swrchowan wyložiti ; neb rozum držie je, a owoce pinášejí w trpliwosti.

jeho také jest hlubokosti, že nižádný ne- Poklad pflk ten jist skryt jest ped hieš-

muož jich hlubokosti dosieci, ani jich smy- nými a nedóstojnými, ježto nechtie pozná-

sla dokonale wyprawiti. A to swatý Pa- nie mieti, ani pokánie initi, a tak ztra-

wel swdí w swé epištole a ka: Ó wy- 30 cují oi milosti božie, že pokladu toho

sokosti bohalstwie, múdrosti a umnie bo- nalézti nemohu, jsúce oslepeni ; o nichžto

žieho! kterak neobsáhlí jsú siídowé jeho prawí prorok: Oi mají a nemohu widti.

a nestihlé cesty jeho! A opt týž: Kdo Než lowk, jenž má skrúšenie, nalezne

jest poznal smysl pán, neb kdo rádce ten poklad skrze milost Jesukristowu^ ja-

jeho byl jest? Wšak jelikož mn jest 35 kož di-éwe eeno jest. Nebo podlé slowa

dáno swrchu od božie milosti, od niežto žaltáowa : Srdcem skrúšeným a pokorným

wšecko dánie najlepšie a wšeliký dar do- buoh nezhrdá ; ale swým pewelikým mi-
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losrdcnslwím teší jo wždy a pomáhá je- druhému swých hiechnow. A za ty zlé

mu. jako/.lo se Me w žalmu: Kochaj se skutky, ježto jsií tak prodáni, a tak se

Nv hospodiuu, a on tob dá pros!)u l>vého jieh odpowdl, má Avzieli dol)é skutky

srdce. Ale poklad ten když clowk skní- a ddinu toho pole, lo wz srdce ^ kle-

šený nalezne, skryje jej w swm srdci, 5 ež srdce má býti chowáno w milosti

boje se a strachuje se steže jeho , aby božie a w trpeli>vosli, aby w nm poklad

dúbel protiwnik náš, kterýžto jak prawi déweeený zachowal. Kterýžto poklad w
swatý Petr w sw kanonice, obcházie nebeském králowstwí, budeli ustawien,

jakžto lew ewa, hledaje koho by sežral, bude wn mieti, jakož se te we tení

aby jeho newya! z jeho srdce. Jakž muož i o swatho Matúše: ite sob poklady w
rozumieno býti to, ježto se te we tení nebesiech, kteréžto ani rez ani molowé po-

swatého Matúše : Newez lewice twá , co kazie.

iní twá pramice. Ale máme znamenati to,

ježto die, že pro welikú radost toho po- ^P*

kladu jde, to znamenáwá chwátanie: neb 15 Potom te s w tom tení: Podobno

k dobrým skulkóm máme chwátati. Neb jest nebeské králowstwie lowku kupci,

te s we tení swatého Lukáše: Wejdi hledajíciemu drahého kamenie. W kteréžto

rue do msta a do ulic mstských, a powsti najprwé znamenati jest, že jest

chudé, mdlé, slepé a chromé uwed sem. jeden drahý kámen, jemužto jm jest mar-

Potom pak prawí w též powsti, že 20 g^rita, a ten jest kámen peistý a sw-
lowk nalez poklad, šel a prodal wše- tlé barwy, a bez wšie poskwrny. A pro-

cko což ml , to wz swé hiechy, od- tož w této powsti, duchowním smyslem,

powiedaje s zlých skutków. Na swdec- zákonu božiemu, w nmžto mnoho do-

twie tomu te s we tení swatého Lu- brého, istého, swtlého a neposkwrn-

káše o Matúšewi, jenž wšecko opustil a 25 "élio jest zaweno, dobe muož pirow-

šel po nm. A to bez diwu; neb jest ekl n«no býti. Ale tento lowk kupec, o

spasitel : Dokawadž s kdo neodpowie toho nmžto prawí tenie, wlastním znamená-

wšeho což má, nemóž býti mým uedl- nbn lowka znamenáwá, jenž na tomto

nikem. A to jisté prodánie a odpow- swt jest jako na wcliké wod, sem i

dnie má býti na trhu, ne na každém trhu, 30 ^^^ s toí, jenž rozliným úsilím a mno-

ale na trhu swdomie ; to wz, skrze pra- bými hubenstwími a rozlinými wcmi jest

wú zpowd a wnilnie skrúšenie, a ped obwázán, a jakož prawí Job, nikdy w je-

knzem na to boiieui zwoleným
,

podlé dnot nestojí. A protož wlastn kupec

nauenie Jesukrislowa
,

jakož jest psáno slowe, a lowku kupci s pirownáwá,

we tení: Jdte a ukažte s knžim. K 35 jenž wždy hledaje chodí, aby mohl na-

témuž také swatý Jakub w swé epištole lézti ten drahý kámen, to wz zákon boží

;

napomíná nás , ka : Zpowiedaj s jeden jehožto tak hledaje a chod, nalezne jist.

18



547 TRNÁCTE STOLETÍ. 548

Jakož prawí swatý Lukáš we ctní swém : žiwote, bude blahoslawen. Jakož se te

Hledajte a naleznete. A když pak lowk w žaltái : Blahoslaweni neposkwrnní na

na tomto swt tak hledaje nalezne zá- cest, ježto chodie w zákon božieni ; a

kon boží, w nmžto, jakož diewe ece- tak blahoslawený neposkwrnený istý we-

no, jest mnoho dobrého , istého , sw- 5 jde u wrata nebeského králowstwie ; w ta

tlého a neposkwrnného, protož dóstojn zajisté wrata, ježto jsii z drahého kamenie,

móž pirownán býti k uonomu drahému ježto skrze moc toho drahého kamenie,

kameni, jenž lowk onen nalezl, i šel a to wz z zákona božieho , i hned jemu

prodal wšecko což ml, a kiípil jej. Jenž budií otewena. A tehdy uzí moc toho

sprawedliw drahý jest een ; neb nic i o kamene drahého, jenž jest z wrat swatého

dražšieho ani wtieho jest na tomto swt, msta Jerusalema , když skrze ten kámen

než podlé ustawenie božieho
,
pikázanie wejde do toho swatého msta. O nmžto

jeho, ježto jest psáno w tom zákon, snaž- a o jeho branách swatý Jan w tajemstwí

n plniti. A to podlé wuole božie nám božím prawí a ka: Dwanácte bran m-
pikázáno we tení swatého Jana , kdež 1 5 gta, dwanácte drahých kamenuow jest, a

jest eeno : Milujeteli m, pikázanie má každá brána z drahého kamenie jest.

zachowajte; neb skrze zachowánie božieho

pikázanie bude bohu slúžiti, a sním po- *^^P- ^^'

tom kralowati. A tak muož rozumieno Prawí potom tenie : Podobno jest krá-

býti to, ježto prawí swatý Augustin : Bo- 20 lowstwie nebeské sieti puštné w moe.

hu slúžiti jest kralowati. A opt prawí : Skrze sie tuto móžeme rozumti slowo

Kdož chowá zákona a pikázanie božieho, božie, ježto jestbylo puštno skrzeapoštoly,

ježto jest w zákon božím psáno, ten kdyžto jim bylo pikázáno we tení swa-

bohu sliíží a s ním bude kralowati. Ale tého Marka: Jdte po wšem swt, a

to jcžlo prawil diewe w powsti , že 25 kažte tenie wšemu stwoenie. A byla

lowk onen šel a prodal wšecko, což jest od nich puštna w moe, to wz w
jest ml, a kiípil ten kámen: znamenáwá tento swt. Protož znamenit bylo jim

se tento swt neustawiný, w nmžto ny- eeno : Jdte po wšem swt
;
jenž swt

nie jsme a kupíme, w nmžto lowk den zajisté skrze moe duchownie a dosti wlast-

ode dne jde, a wiecež k swé smrti na 30 n znamenáwá se. Neb jakžto moe nikdy

každý den se pibližuje. A protož wtomto neodpoine, -ale Avždy se tepe, sem i tam

žiwote má wšecko prodati, cožkoliwk má ; se toe, a ty, ježto na nm plawají,

to wz hiechy i wšecky zemské žádosti swými wlnami mútí: takéž tento swt

a tlesné , skrze swalé utrpenie ; a skrze rozliným toením wždy s toí , a ty,

jiné dobré skutky kupiti má zákon boží, 35 ježto jsú na nm, swú lstí a swým ne-

ježto jest onen drahý kámen; jehož bu- bezpeenstwím wždy mútí. Kterýmžto ne-

dli dobe ostiehati , tak jda w tomto bezpeenstwím na tomto nebezpeném moi
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stesk sob prorok , wzwolal k liospodimi powédieno, owšem skutkem naplnno bude.

a ika : Spas mo hospodine! nebo jsií uešly Neb cle se "\ve tení swatélio Matúše:

wody až do mé duše. A opt týž: Aby Najmensie slowce aneb diel slowce n-
m nepotopila biíre nioiská ; to \vz, ne- zbyne , ani zmine národ tento , až s to

bezpecnslwie toboto swta. iSeb zajisté 5 wšecko stane ^ nebe a zem minií, ale

skrze búri uebezpecenstwie, a skrze moie slowa má neminu. Jako s cte we tení

tento swt prorok tuto cbce znamenati

;

swatébo Lukáše. A když pak ta sieC, to

ale skrze ryby , lidé na tomto miest s wz slowo božie , bude naplnno, tebdy

znamenáwají. Protož prawí we tení swa- i luicd naplnno bude íslo swatých lidí

tébo Matúše : Podte po mn, uiním wás i o a zabilýcb pro slowo božie
;
jakož w ta-

rybaie lidské. A jinde, we tení swatébo jemstwí božiem widl swatý Jan a ekl:

Lukáše, i-ekl hospodin Petrowi: Nero s AVidl jsem pod oltáem božím duše za-

báti. nebo s tohoto budeš lidi lowili. Pro- bitých pro slowo božie, ježto jmiechu a

tož nahoe eeno : ze wšeho národu ry- wolacliu hlasem welikým a kiíce : Doka-

bieho, to wz lowieho, w ni s sebralo. 1 5 wad, hospodine swatý a sprawedliwý, ne-

Nebo wšickni lidé, kteréhožkoliwk národu, pomstíš našie krwe nad tmi, ježto pe-

slawu neb wýsosti, neb kteréhožkoli oblí- býwají na zemi ? I by jim dáno každému

eje, i zlé i dobré, tato sief, to wz božie dwoje riícho bielé, a eeno jim, aby od-

slowo zbierá a ulowuje. Nebo netoliko kži- poinuli as ješt malý, až by s napl-

dóm, ale ku pohanem a obecn ke wšem 20 njio íslo bratí jich, ježto mají zbiti býti

powolána jest; jakož s te w skutciech jako oni.

apoštolských: A jest posláno skrze apo- Po naplnnie sieli, neb božieho slowa, a

štoly; o nichžto prawí w žaltái : W každú ísla déweeených, piblíží s den siíd-

zemi wyšel jest zwuk jich, a na kraj swta ný a poslední ,
jakož dáwá znamenati

slowa jich; skrze ducha swatébo
,
jenž 25 evangelista w slowiech déweeených,

jest, jakož prawí miídrý Šalomiín, naplnil když die : tak bude na skonání swta.

tento swt ; a také skrze našeho spasi- Tehdy na tom siíd bude wytažena ta

tele, jenžto zajisté sám slowo spasenie na siet naplnná
;
protož prawí : wytáhnúce.

tomto swt siel a rozmetal. A protož A tiž wytáhnií, ježto sú ji wpustili , to

we tení swatébo Jana prawí: Bych byl 30 wz swtí apoštolé; neb oni wytáhnu

k nim nepišel a jim nepowdl , hiechu sief, to wz slowo, ježto jsií w nás sieli,

by nemli : ale již nemají omluwy o swém s polem, i s semenem , i s semenowým

hieše. To pak slowo musí s naplniti. owocem ; a pinií wytáhnií zajisté, zlých i

A protož prawí nahoe : Když již byla dobrých, to wz tch , w nichžto slowo

naplnna. Naplnna pak bude ta jistá sieC 35 božie dobrý plod uinilo, a tch, w nichž-

nebo slowo, když to wšecko, ježto jest tiem to zlý plod uinilo. Jakož s te we lení

slowem skrze ústa božie a swatých jeliO swaléiio Lukáše: To což seje lowk, to

18 "
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žieti bude ; a takéž prawí w žaltái : Kdož neb každý, kdo zle ciiií , neiiáwidí sw-

seje Ave slzách, w radosti bude žieti. A tlosti, jakž se cte we tení swatého Jana.

protož že sú oni A\sieli w nás, takéž A jelikožto k tm wcem wiece jest po-

z nás budu žieti a wyláhnú nás. Wytáhnií líebna síla než ku prwníni : nebo prwní

pak nás tymi prowazy, ježto jsií w té sieti 5 swobodn pójdií na siíd, nadjíce se od-

podobné sieti tlesné, již také tymi pro- plat; ale tito pobhnú siidu, bojiece se

wazy láhnií. Neb w každé sieti jsií tyie wné muky, a skryjí se w jeskyniech a

prowazowé , dwa nad wodií roztažená , a w skalách, a djí horám a skalám : pad-

dwa w dole pod wodú plawáta, a ta dwa nte na nás a skryte nás ped obliejem

dolejšie odpowiedáta tma dwma swrchní- i o toho, jenž sedí na stolici, a od hnwu

ma, tak že ten, jenž jest na prawici do- beránkoAva ; neb jest pišel den weliký

lejší, odpowiedá tomu, jenž jest na pra- hnwu jich, a kdo bude moci státi ? ja-

wici swrchnjší. Takéž jest w té sieti kožto s te we tajemstwí božiem : a pro-

duchownie, w nížto jsií také tyie pro- tož jelikož k tm potebná jest síla, aby

wazy, jimižto wšickni taženi jsií: dw- i 5 tu taženi byli neádi. O prwním , to jest

ma
,

ježto swrchu plawáta , a ta sta s o síle , muož rozumieno býti to, ježto

strany božie , to wz milost a síla-, a prawí apoštol: Wšickni budeme wtrženi,

dwma, ježto w dole plawáta, ježto jsií to wz silu boží, wstiecJesukristowiwpo-

s strany našie, to wz pieze a nenáwist. wtie. Prawí také spasitel we tení swa-

Prwému prowazu swrchniemu , to Avz 20 tého Jana: když budu powýšen od zem,

milosti božie , odpowiedá prwý dolejší, wšecko pitáhnu k sob, to wz swú silii.

to wz pieze , a tma dwma táh- O druhém pak te s w králowých kni-

ne dobré. O prwním prawí hospodin hách : Wztáhli sú nad Jerusalemem pro-

we tení swatého Jana : Žádný nemóž wázek Samarie a biem domu Achabo-

pijíti ke mn, jedno až by otec muoj pi- 25 wa. A o obií prawí žaltáník w podo-

táhl jej, to wz skrze milost. O druhém benstwí tch hiešných : Prowazy híe-

takéž prawí we tení swatého Jana : Kdož chuow jsií m obtoili. A tak wšickni

m miluje, otec mój bude jej milowati, budií wytaženi w té sieti skrze swaté

a k nmu pijdeme , to wz pitažením apoštoly , když bude naplnna, jakož >est

milosti a milowánie, a píchytek u nho 30 powdieno;, dobí to wz, i zlí. Neb ja-

uiníme. A o tií dwii prowazií muožem koz prawí apoštol : Wšickni stanem ped

rozumti to
,

ježto die Dawid w žaltá- stolicí boží, abychom wzeli , to wz od-

i : Prowazowé padli sú mi u peswt- platu za to, což jsme w tle inili,

lých. Wytáhnú pak nás na beh, to wz ped

Opt druhému prowazu swrchniemu, to 35 stolici wšemohúcieho boha, ježto wlastn

wz síle, odpowiedá druhý dolejší, to jest k behu pirownána; nebo jakož beh

wz nenáwist. A tma táhnu wšeckyzlé; jest konec plawajících , takéž ta stolice
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jest konec téch MŠecli, ježto na tomto powsli dréwereceiie, tázáše jich týmiž

swl jako plowií. A když nás wytáhnií, slowy, a ika : Rozumelili jste tomu wše-

thdy sedlí sweti apoštolé podlé behu, mu? Ale ne proto jich tázáše, aby se

to wéz podlé stolice, jakož diewe ece- mýlil , rozumejíli ; nebo on wšecko wie

no jest. I také prawí náš spasitel we 5 dricwe než se stane ; ale aby tieže
,
jich

tení : Když sede syn clowéka na stolici mysl k swému poznání wýše pozdwihl.

swé welebnosti, sedete i wy na dNvanácti A o tom máme píklad zjewný o swatém

sloliciech, súdiece dwanácte národów Isra- Petru
,

jakož se píše we tení s>yatébo

helských. I wyberú siídem božím dobré Matiíše, jenžto když byl otázán : kým by

w swé sudy , to wz pipíší je k nebe- i o ekli lidé syna lowieho ? a on odpo-

skému králowstwí , tu kdež jest mír a wdl: Tys Kristus, syn boha žiwého: i

radost
,

podlé jeho prawého siídu. Ale hned od boha bylo jemu eeno : Tlo a

zlé wen wypustie , to wz do wného krew nezjewilo tob, ale oiec muoj, jenž

pekla odsiidíe; tu kdež bude plácá skí- jest w nebesiech. Hledajž, kterakt k uotá-

penie zubów. A to s stane slowem i 5 zání synowu, otec s nebes rozum Petrów

božím, když die ke wšem dobrým: Po- ku poznání téhož syna skrze zjeweníe

te požehnaní otce mého, pijmte krá- ducha swatého rue pozdwihl. Takéž za-

lowstwie wám piprawené od poátku jisté k tomuto otázaní Jesukristowu swa-

swta. Ale ke zlým die : Jdte proklatí u tých apoštolów rozum ihned byl pozdwi-

wný oheu
;
jakož s te we tení swa- 20 žen, takže ihned odpowdli, a kúce

:

tého Matúše. Také pane, to wz, tomu rozumieme.

A jakž s ten siíd dokoná, ihned an- Protož hospodin wida jich smysla po-

déle, jakožto sluhy, ježto mají wšecku zdwiženie, a znamenaje jich radost k na-

poprawu uiniti, tak jakž jest odsiízeno, plnnie jeho swatého nauenie , cht je

rozdlé zlé z prostedka dobrých; i pu- 25 ješt wiece k té žádosti pitáhnuti, radost

slie je w komín ohniwý, kterakž s nebeskií jim slibuje za odplatu a ka:

píše we tení. Neb oni jsú sluhy božieho Protož každý mistr uený w nebeském

pikázanie
,
jakožto o nich prawí žaltáník; králowstwí podoben jest k lowku ho-

Chwalte, prawí, hospodina , wšickni an- spodáowi, jenž wynosí z swého pokladu

dle jeho, ježto máte welikií moc, inie- 30 nowé i wetché wci. A dobe prawí: Mistr

ce jeho pikázanie , aby slyšán byl hlas uený, jenž to Avz slowem swého ue-

jeho promluwenie : Chwalte boha wšecky nie a píkladem dobrého žiwota jiné uí';

moci jeho slííhy, ježto iníte wuoli jeho. neb kteíž jiné uíc, a sami neiníc, slo-

Prawí po tom we tení : Rozumelili wií dobe misti, ale neuení
;
jakož pra-

šte tomu wšemu ? Wecechu jemu : Také. 35 wí we tení swatého Matúše : Psa stolici

Otázaliwá jsú tato slowa. A když syn Mojžíšow sed misti a duchowjiící ; po-

boží bieše powdl swým uedlníkuom Ii dlé jich nauenie ihte , ale podlé jich
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skutków nerotíte initi. Hledajž, že slowú hož asu nalezena byla slriebrná hora u

misti , ale ne uení. A protož nekaždý Wesníka. Te'hož léta zdwižech se na cestu

mistr, ale mistr uený, podoben jest k lo- s mnohými šlechtici eskými, cht jeti do

wku hospodáowi, jenž z swého pokladu hrabstwie Lucemburského k uotci našemu,

wynosí nowé i wetché Avci. Poklad za- 5 jenž bieše po nás poslal ; a z Frankfurta

jisté jest zbožie, ježto se jedno po dru- wrátichme se zase. W tom wráceni ui-

hém pikládá. A jakožto prawý hospodá nichme zbo kanownií u Wšech swatých

w potebu pro swií est "svynese nowé, w kaple králow na hrad Pražském. Po-

ježto w now položil, a také wetché, tom (1339) jedechme k králi Uherskému,

ježto dáwno zachowal: takéž mistr uený i o jenž tžce nemocen bieše ; a diewe než se

z swého pokladu, jenž skrze nadšenie du- do Cech wrátichme, pijede otec náš k Lud-

cha swatého w swém srdci položil, a pro wíkowi,jenžs ciesaemnazýwáše, na smlu-

est, ježto má mieti w nebeském králow- w^ení smíenie. A ten Ludwík slíbil nám

stwí, k nauení a ku polepšení jiných byl, žeby nechtl žádných smluw s na-

sw^'Tn swatým kázáním a nauením nowé- i 5 ším otcem, ani žádného smíenie bez nás

ho i starého zákona znamenie spasitedlné mieti, ale podlé našie rady chtlby sdobro-

wynosí a wykládá. A práw tacíž jsú tiw s naším otcem sjednati. Ale ten Lud-

misti uení, o nichžto prawí Daniel pro- wík, zapomenuw wiery a slibuow swých,

rok: Ti ježto budií uení, budií se skwieti Istiw oklamal otce našeho, a piprawil

jako swtlost nebeská; a ti, ježto praw- 20 jeho k slibu, jist to jemu, že s dáwno

d uie mnohé, jakžto hwzdy wky w- se mnií smíil. A tak uinil weliké nedou-

koma. Amen. fanie mezi mnií a otcem mým; a uinil

také pro to smíenie, ježto byl wymyslil
Kap. 14.

, , TI..,., • '

sobe ten Ludwik, by bylo mezi mnu a

Kterak jeho Ludwík Bawoic, jem se
2

5

mezi ním s stalo, že otec náš pije od

ciesaem inil a nazijical s jím, kriw
„^j^q manstwie

,
jakožto od ciesae pra-

osoil kotci; a kterak kdyt byl pijel do ^,(í}^(j . ^ gj^jj^j g^ g „j',^^ ^ ^y mnohých

Aciniona s otcem ku papeži Janowi, kar- vcech po jeho wuoli postiípi
,
ježtoby

dinúl Petr prorokowal jemu a ka: ty ^yj „ikakež neuinil, by to byl wdl, že

budeš ješt ciesaem; a on jemu odpo- 3^ „^y ješt nejsme s ním mírni. Tehdy já

ítedl : ty budeš prwé papežem. A to s zwdw, jedech k uotci našemu do Mil-

obé naplnilo. tenberka Mohuckého biskupstwie, dáwa-

Téhož léta (1338) pijew blíž Mýta, jíce jemu na w^domie, že to wšecko jest

zrušichme hrad Choce , a jiné mnohé kiwda a lest, ježto ten Ludwík Bawoic

hrady pán Mikšowy z Potenšteina ; neb 35 s ním mluwil. A tak wšecko to, což mezi

jsem ml toho asu wálku s tiem jistým nimi bylo s stalo, s eskými šlechtici ani

pánem; než potom byli jsme smíeni. Té- zapeetiti, ani té smliíwy chtli jsme dr-
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žcli , a toho wšeho , co se tu stalo , za syna s sestru naší Marg^rctú bicše oslawil

nic jsme nemli. za dédicc, dieté w dcsicli létech •, jehožto

Odlawad jedeclime do Prešpurka, ježto oprawu i zem jeho obsáhl bieše Liidwík,

jest na mezi Llierské a Uakiiské, i smí- jenž se nazýwáše ciesarem, pro manžel-

ich krále Uherského s knieželem Uakií- 5 shvo a smhíwu
,

ježto ten Ludwik byl

ským. Potom otec náš jede do Moravvy, uinil s uolcem di-éwe eeného dietetc.

cht zkaziti 3Iikuláše knieže Opawské a I zahnal byl dceru Rudolfowu, knieželeBa-

Raliborské; jemužto u otce našeho jedwa worského, syna bratra swého, ježto dré-

jsme milost nalezli; ale wšak to jisté wereccnému dietti byla slíbena a oddána;

knieže da otci našemu hrady, a mnoho lo i dal tomu jistému dietélí dceru swú,

penz. Odtawad tažechme na obleženie ježto ješt nemožéše mluwiti, ka: že

hradu Potenšteina ; neb len pán proti nám chce za ni slíbili, dokawadž by sama za se

a proti králi eskému bieše s zpácil , a nemohla mluwiti. A tak pak božím pepu-

liipeži mnozí djiechu s s tohoto hradu. štním nmá ostala. A odtawad pejcwše

A klerakžkoliwk bieše jakžto nedobyly i 5 Bawory, pijedcchmc k otci našemu do hrab-

hrad, wšak w dewieti nedléch jeho do- stw ie Licemburského. A odtawad s welikú

bychme, a w ži s šlechticem, jehožto hrad žádostí jedechme na pomoc králi Fran-

bieše, na zemi pewrátichme , a zdi se skému, jemužto tehdy oblehl bieše král

wším hradem na zemi položichme. Polom Anglický msto Rotomagenské, diewe než

jedechme s uolcem naším do Wralislaw. 20 on lid swój sebral; a odlawad táže ped

Ale biskup toho msta bieše otci našemu msteko swatého Kwinlina
;
potom táže

neposlušen ; a prolo otec náš rozhnwaw ped mstce Cerwené hory, a odtawad táže

s, odjal tomu jistému biskupu hrad jménem až blíž msta Laudinského. Potom nawrá-

Milec.A on pro tuwc klel otce našeho; otec tiw s, táhl proti hrabstwi Ilannonskému

;

pak náš wyhna jeho i s elewy z msta. 25 a tu král Franský táže po nm až do

Ta mieška trwala dobe prese dw lét hranic Hannonsliých. Tu pak oba stany

mezi otcem naším a žákowstw^em tiem. rozbista na meziech Ilannonských. Ale

Odlawad otec náš táže do Budišína, a král Anglický postiípi i táže pry, osta-

odlawad do Francie, na pomoc králi Fran- avíw králi Franskému pole, ekaw jeho den

skému ; neb tehdy poínáše s wálka mezi 3 o celý s zjednanými zástupy, kteražkoliwk

králi Franským a Englickým. A oslawi w swé wojšl mnoho kniežat s sebú ml
nás mieslo sebe w králowstwí eském. z Almanie , to wz knieže Brabanské,

My pak mieslo sebe ostawiwše pana Pe- markrabí Juliackého a hrabi ot Hor, a

tra z Rosemberka , i tažechme po otci hrabi Flandrenského; z wyššie pak Al-

našem skrze Bawory. A když tu bchme, 3;, mánie ml s schú markrabí Míšeského

najidechme s\>aka našeho Jindicha knieže markrabí Bramburského syna Baworowa

Buworského, an již umel. Jenž jednoho a mnoho jiných, smocíLudwíkowú; jenžto
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Ludwík toho krále Anglického po wší dinálem, jménem swatých muedlníkiiow

Germanii porucníkem ciesastwie miesto Nerei a Achillei, o nmžto déwe pamt

sebe byl postawil. byla, jenž bieše sliížil mši w popelenú

W ty asy, když otec náš jedno oko stedu, jakožto prwé praweno jest. Ten

bieše ztratil, na druhém poaw nemáhati, 5 pijal nás bieše w swuoj duom, nás mar-

taže do hory Pesolanské tajemn k le- krabi Morawského, toho asu, když pe-

kaóm, zdaliby mohl uzdrawen býti; jenž býwachme u papeže Benedikta. I wece

wšak toho asu oslepen byl (1340). A my nám w jednu hodinu, jsa s námi \v swém

w ty asy jedechme králi Hispánskému na domu : Ty ješt budeš králem ímským,

pomoc proti králi Granadskému; a skrze lo Jemužto odpowdchme: Ty budeš diewe

Agac lid a píprawu naši již bychme na papežem, A to obé se stalo, jakožto níže

ped poslali do hory Albánské; než otec bude wypraweno.

náš wzdrže nás w hoe Pesolanské, ta- Potom s otcem naším wrátichme se zase

jemn nedada nám dále jeti. do Francie; a odtawad posla nás otec

A když nemohl uzdrawen býti otec 1 5 náš k seste naší, ježto bieše ostala wdo-

náš, tehdy tažechme s ním do Aviniona, wií po Jindichowi kniežeti Baworském,

ku papežowi Benediktowi dAA'anáctému, na jižto násile inieše Ludwík Bawoic, jenž

sjednání s ním o peniezi swatého Petra, se ciesaem naításe, abych jí radil a po-

jenž dáwají w biskupstwí Wratislawském. mocen byl. A když pijedechme k ní, na-

Ani tehdy bylo to zjednáno, a by tak 20 jidechme, ano se s ním byla již smíila,

ostalo na miešce. Wšak potom byla zje- A odtawad jedechme skrze arcibiskupstwi

dnána ta mieška, ježto bieše mezi koste- Salcburské, pes hory, jimžto djí Au-

lem ímským a mezi déweeeným bi- rentur. A když celý den jedechme po

skupstwím, pro peniez déweeený. Ale údolí, jemuž djí Gerlos, rozpomenuchme

když tu bchme, zpowiedachme s tomu 25 s o tom diwu nebo widní, ježto den

jistému papeži o widní, ježto s bylo swaté Marie do nebes wzetie w Tarenci

stalo o DelfniOAvi Wiedenském, když jsme Parmenského biskupstwie bylo nám s pi-

byli w Itálii, jakž jest déweeeno. Wšak hodilo. A od toho asu na est welebné

toho asu zdálo nám s, že lépe jest panny Marie poech hodiny jednati, aby

mleli, pro nkteré wci, nežli otci na- 3o na každý den zpiewány byly w Pražském

šému zjewili neb rozpráwti. A když tu kostele, tak aby o jejiem swatém žiwot,

bchme u papeže, Petr, nekdajší opat klá- skutciech a diwiech, na každý den nowé

stera Fiskanského, z Lemowického biskup- lekcie byly teny; a to s potom stalo,

stwie rodem, uinn bieše biskupem Alti- jakožto potom bude wypraweno. Tu také

siodorcnským
, polom arcibiskupem Seno- 3 5 pijedechme k bratru našemu do údole, je-

nenským ; opt polom uinn arcibiskupem muž jm Insuburcha
;
jenž ostawiw biskupa

Rotomagcnským. Než toho asu bieše kar- Tridenského za hlawu w hrabstwí Tyrol-
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skin, i jeile s námi do Cech; odlawad jsme, jenž nám dekuje nposlúcha našie

ku králi Krakowskému
;
potom ku Karlowi rady ; i položiclime stráži hradu Tyrol-

králi Uherskému, s nimžto a s jeho synem skemu a zemi.

Ludwikem, zetm mým, swáza se sliby Polom lažechme k seste swé do Ba-

silnými. 5 wor, neb nás potrebowáše. A odtawad

A když tu ješt bieše, prijedechu po- wrátichme se skrze Salcburské arcibiskup-

slowe', ikiíce: že žena jeJio s šlechtici stwie, i prijedechme do biskupslwie Bri-

hrabstwie jeho proti nému sprisáhla se; xenského , k hradu, jemuž jme Tanbus

protož on skrze Bawory a skrze Cechy (Taubers); a potom lažechme skrze údol,

musil w náhle >vrátiti s do hrabslwie i o jménem Kadubrii, do msta Belunského;

Tyrolského. A my po malém asu tažech- a yr noci wjedechme u pedhradie hradu

me po nm do téhož hrabslwie , do petwrdého, jménem Jumellarum, u vigilii

údolu jménem Eni, a lu tajemn zw- swatého VVáclawa božieho muedlníka. A
dchme, že jeden, jménem Albrecht, syn tak oblehše jej, obdržechme ten jistý hrad,

rozený ženy bratra našeho, a jeden slech- i 5 jenž bieše hrabie Cenského, pána z Ka-

li , hofmistr dréweeené ženy bratra mina, a tak mšfan Benátských ; a li wšic-

našeho, jednali s jejím powolením a jiných kni tehdy bchu moji nepielelé. Než

šlechliców té wlasti , aby s rozlúila s Avšak ten hrad po smíenie w naší moci

bratrem naším, a pojala Ludwíkowa syna osta. Odtawad lažechme do msta Tri-

Bawoicowa, jenž s inieše ciesarem; a 20 denského; a pijewše, lažechme do hrab-

že wšichni šlechtici chtliby jeho posluš- stwie Tyrolského, i byli jsme až do vi-

ní býti
,
jakžto swého pána , a ona byla gilie swaté Kateiny ; a ten den obležech-

by jemu za ženu. To my chtiec zwdli me hrad , jménem Penode nad Gardií,

jist, položichme tajemn stráži lomu jisté- jenžto hrad bieše oblehl lid Lucemów,

mu Albrechtowi s Buškem menším. A jaw- 25 wládae Medulanského, a pán z Arla; jichž

še jeho , wedechme po lesu až na hrad, my, sebrawše lid tajemn, s biskupem Tri-

jemuž djí Sonburg blíž Inšpurgi. Tu když denským odtawad zapudichme, a den swaté

byl dán na muenie, w^yznal, že to wše- Kateiny hrad w naše ruce byl wzdán, kle-

ko tak jest, jakž mi bylo rozprawowáno. rýžto my hrad dachme kostelu Tridenské-

Tehdy chtchme jieti hofmistra ženy bratra 3 o mu. Potom dán nám byl hrad jménem Be-

našeho, jenž wšak toho asu ruku na- lesini, biskupstwíe Vincentinenského, kte-

šich ujede; ale hrad jeho zboichme až rýžto hrad se wším hrabstwím držieše Ma-

do zem ; a on také potom skrze pá- slin z Berúna ; k nmužto musili jsme la-

tely swé w ruce naše byl dán, tak abych jemn pijeti w noci s welikým lidem , a

jeho pi žiwolu ostaw, w jiných wcech 3 5 jej obsaditi lidmi. A odtawad wrátichme

podlé našie wuole w mú ruku držal. To s do Tridenta, a z Trideuta jedechme do

wšecko našemu bratru na wdomie dali msta Belunského.
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A když tu bchme, tehdy patriarcha Kap. 15.

Aqiiilenský obležen byl od kniežete Ra- Kterak král Jan, uiniw poruniketn Karla

kiíského a od hrab Venonnske'ho, ježto markrabi Morawského wšeho králowstwie

polem ležechii blíž Venoana ii Forlivii

;

eského, sám jel do Francie.

jimžto patriarcha s swým lidem obrániti 5 Po malém asu král Jan, a markrab Mo-

s nemožéše. I posla nám list tmito rawské") do ech bchu se wrátili(1341.)

slowy

:

A král Jan wšeho králowstwie eske'ho wlá-

Wám peswtlému kniežeti Karlowi, z dastwie dal w ruce Karlow, ale tiemto

pokolenie krále eského , markrabi Mo- inem, aby Karel dal králi Janowi pt tisíc

rawskému, i Avašemu rytiestwu, dáwáme i o hiwen hotowých penz ; a tak aby také

na wdomie, že duom panie wšech paní, král Jan neml we dwií let na bydlo do

a panny wšech panen, duom Aquilenský, ech pijeti, ani w tch létech kterýchž

skrze nepátely tžce obležen; jemužto koliwk penz od králowstwie potebo-

wšak sluhy paní nebo panen radjše mají wati. Ty jisté penieze, welmi brzo skrze

pomoci. A protož prosíme wás a wašich 15 Karla dobyté, král Jan wzaw, táže do Fran-

wšech kniežat obecn, aby, pro milost cie (1342.) Po jehožto wyjetí Karel markrab

panie wšech paní, nepepiíštli tak jejieho Morawský sastn, opatrn a múde zpra-

domu a zbožie kaziti. wowal králowstwie. A cožkoliwk bylo

To uslyšewše s naším rytiestwem, do- zkaženo nebo zrušeno , toho wšeho po-

he se dwma sty helmowníky a s tisíci 20 lepšil a ku prawému stawu zpósobil a

pšími , tažechme pres hory pewysoké, nawrátil.

tudy ježto nebieše cesta obecná, ale cestu "^*^P- ^^'

hospodin nám zpósobil, skrze Senevallein; Kterak král Jan po dwú létech wrátiw

i pijedechme s welikým nesnadenstwím ^^ do ech, s tcelikými a urozenými mmi,

do biskupstwie Aquilenského. A druhý den 25 * jel do Prus proti Litwenóm bojowati.

pijedechme ku patriarše, jenž bieše sebral Když pak t dw lét miusta, jakž to

lid swuoj, a stany rozbil s našie strany déwe powdieno jest, král Jan wrátiw s
blíž jedné eky proti naším nepátelóm, do ech (1344,) zpósobi, aby s Karlem mar-

ježlo ležechu s druhé strany eky té, ježto krabí spolu do Prus táhli, proti Litwanóm

bieše mezi námi a mezi nimi. Ani pak 3 o ~Z ,
, ,

. , ... ', ~77, ^'^
"

' ") Co následuje, neui jiz wice (lilo Uarlowo,
té noci zwdwše pijelie naše, uteechu,

^i^ spisowatele jiného, nám neznámého. Dlí
a rozpršechu s jich wojsko. Tehda stí- pakse od wyprawowáníKarlowanejenmluwe-

haclime je, a obležechme diel jich na je- ním o "m co tetí osob, ale také menší i hoj-

dnom hrad. A tu ležechme dlííhý cas,
"^^^í i zpráwnoslí wiuláwaní píbhinv, jenž

, . , ^ . , tu nkdy i)oádkení zinatenýni se kladau. Lepší,
a bojowachme caslo proti tomu hradu: a 35 , v • • . ,

,v, ,, ,
•• -i -v

•' * 'co do weci, jest dalsi wytah z originálu, jejz

tu také z našich mnoxí byli ranni. „.-j,,, ^odal Bcncs z WeiliMile we swé kronice

(Scriptores rcr. Bohem. II, 331 — 37).
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bojovati. Protož brzo priprawiwse se n

slii, i poteby, do Wratislaw tažechu

;

kamžlo také král Uherský, hrabe Ilolan-

ský a mnohá jiná kniežata , markrabie,

wewody a rozliní jiní lide urození liem

úmyslem z rozlienýeh krajin sweta sjeli

se (1345.) A když tnu ^^'ralisla^vi beehu,

mezi jinými utšeními, po nichžto kniežata

obecn stojie, ta nenáwistiwá a wzteklá hra

kostek wzdwiže s mezi ninu. Na píklad

Avclike'ho diwu král Uherský a hrab llo-

laiiský tak wníce hráli mezi sebú, že ten

hrab Ilolanský na králi Uherskem šest set

zlatých Avelmi brzo získá. Pro nžto když

diewe recenho krále hnwiwa a nechutnií

mysl majíce uze, tehdy z náhlosti a hrdú

myslí Avece tato slowa : O pane králi ! diwno

jest, že když jste knieže tak welebne', je-

hožto zem zlata dosti má, pro tak malý

poet penz tak máte nechutnií mysl uká-

zati, a w nepokoji položiti úmysl wáš!

Aj aby wy a wšickni jiní widli zejm,

že penz tak dobytých nemiluji , ani w
užitek mój jíti mají, ale swobodn odjíti

ode m. A to propowdw, wšecky pe-

nieze we jhe získané prosted lidu okolo

stojícieho wrže. Pronžto ten král wší
poe hnw proti nmu, kterýžto hnw
proti nmu, jakžto múdrý in s nedbaje,

mlením zatají. Ne po mnohých pak dnech

wšecka ta kniežata a slowútui lidé z Wra-

tislaw do Prus tažechu. A tu když dlúhý

as ledu ekajíce ležechu , ale zima tak

bieše tepla, že pres led jiezdy, jakožto

jiná léta, nemohli mieti. A tak mnozí uro-

zení lidé, swých slibów nenaplniwše, ztra-

lichu úsilé a náklady.

Kap. 17.

Kterak Kazimír král Krakowský a Bolek

knieze Swidnické byli pósobili stráži, aby

krále Jana a Karla markrabi Morawského,

kdyzby se wracowali z Prus, mohli jieti.

Pak wrátiwše s páni jmenowaní, každý

z nich do s>vé zem jede. Pak král Kra-

kowský, a Bolek knieže Swidnické, zlo-

I o stiwú a Istiwú uložili radu, kterakby krále

Jana, a Karla markrabi Morawského, když

by s wracowali z Prus, mohli jieti, a

po mnohém pohanní až do poslednieho

penieze obšacowati. Než oni té lsti ne-

1 r, wdúce, král Jan s swými skrze marchii

Bramburskú a Lužnickú zemi jeda, do hrab-

stwie Lucemburského s zdwiže. Ale Karel

minuti nemohl, by nemusil skrze zemi krále

Krakowského do Wratislaw s zase wrá-

2 titi. A tak jeda, pitaže do msta Kališe. A
tu podlé zpósobenie krále Krakowského a

kniežete Swídnického byla jemu stráže ta-

jemn položena, ne tak aby byl jakžto zjew-

ný nepietel jat, ale aby z msta neušel,

2 5 tajemn mli stieci. Tomu i hned když

Karel markrabie urozum, uini s jakoby

toho steženie neznamenal, i wece, že by

tu chtl pro odpoíwánie nkolik dní ostati.

Za tiem posla k wládai Wratislawskému

30 posla pšieho, dáwaje jemu na wdomie

wšech wci zjednán ie poádn. Jenž ihned

se tmi sty odnci blíž k mstu Kališi

jedwa za jednu míli pijew, a wýborný

hynšt Karlowi markrabi ped bránu mst-

3 skú posla. Jehožto Karel opatrn ekáše,

jakžto od posla
,
jehožto byl do Wra-

tislaw poslal, byl nauen. A tak na ten
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poslaný kuo wsed, ruím bhem k swým, na krále Jana krále Ceske'ho a na Karla

ježto z Wratislaw na wyswobozenie jeho markrabí Morawského uíníchu ; a li wšic-

byli pitáhli, brzo pijede. A když král kní déweeenému králi Janowi a Kar-

Krakowský urozum, že Karel markrabie lowi markrabí Morawskémii w jednom tém-

tak jeho ušel osidl, wšecku ele jeho, 5 dni swými listy odpowdchu, chtiece je

ježto po nm w Kališi bieše ostala, zjí- podstúpití a jakžto nad swými úhlawnimi

máti káza
;

jižto potom, kdy Karla ma- nepátely se mstíti. Jichžto nowin král Jan

krabi, jakžto byl umyslil, wzdrželi ne- užasl s, slowútné swé posly, totiž pana

mohl, swobodnu propustil. Potom pak Ka- Mikuláše z Licemburka, swého zwláštníeho

zimír msto Stínawu, ježto k Wralislaw- i o rádci a pana Jindicha z Nyemburka, swého

ské zemi píslušie, oblehl a dobyl jeho, najwyššíeho písae, posla k Ludwíkowi,

a tu mnoho ohydných wcí uinil, panen aby s ním s sjel k nkterému roku na

cti zbawuje a mstské ženy pohánje. To smíenie, aneb na uloženie pímie mezi

když králi Janowi
,

jenž tehdy na Rýn nimi. Jenž sprostn odpowd, že nechce

pebýwáše, wzkázáno bieše, ihned s do 1 5 s ním žádného mieti pímie, ani kterého

ech wráti;a sebraw wojsko, msto Swíd- míru s ním jednati. A král Jan, to usly-

nické obleze, a pedmstie zrušiw, zem šaw, wece: We jm božie! ímž wiece

jeho weliký diel zkazil, msta Landeshuti budem nepátel mieti, tiem wší plen a

dobyl a pemohl. A proto že knieže Swíd- wiece koisti budem mieti ; a my pisa-

nické ty lsti a úklady neprawé ,
jimižto 2 o háme skrze pána Jesu Krista , že kterýž

Karel w Kališi
,
jakžto déweeeno jest, koliwk nás z nich prwý podstúpí, na toho

ml stawen býti Istiw a nepraw, byl tak s oboím, že s wšickni jiní leknií.

zjednal: král Jan a Karel markrabie Mo- Potom po malém asu Kazimír král Kra-

rawský deset nedl w zemi déweee- kowský msto Mikulášowo kniežete Opaw-

ného kniežete ležewše, zemi nepietelsky 25 ského, jménem Žár, podstúpí a nepá-

popleniwše na pomstu déweeené zlosti, telsky obleze. Jenž ihned k králi Janowi

do ech s wrátichu. posla, a pesnažn prose, aby nco lidí

odných jemu poslal, jichž pomocí msto
^ *

* swé skrze krále Kazimíra obležené mohl-

Kterak mnohá knieíata odpowdla králi
^^ jjy zachowali a Avyswoboditi. Král pak

Janowi a Karlowi Morawskému, a kterak
j^j^ j^ uslyšaw, weselú myslí odpowd,

král Jan oblehl Krakow. ^^ je,„u „echce žádného lidu poslati, než

Když s ty wcí stachu, polom po we tyech dnech chce na pomoc jemu

malém asu Ludwík Bawoic, jenž s cie- pijeti sám swým žiwotem a s množstwím

sacm nazýwáše, s králem Uherským, s 35 pewelikým lidu odného. Ihned král Jan

králem Krakowským, s wéwodú Rakúským Avšecky šlechtice králowslwie eského se-

a s kniežetem Swídnickým silné swázanie zwa,w w hromadu, wece pede wšemi:
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Aj urozeni, hrdinní, worni a milí naší! šlechtici a se pány králowslwio eského

Musíme králowshvie našeho a wlasti našie bieše mluwil, a ku knieželi Mikulášowi

mei-em a odním brániti proti tm, ježto Opawskému dnem i nocí chwátajc jedieše;

nám a >vám bezpráwn škodie. A proto a ihned tažechu po nm šlechtici králow-

že ten Kazimír král Krakowský podstiípil 5 stwie eského a >vládyky wšickni. A prwé

nám na potupu králowstwie našeho a ko- než k dre'Nverecenému kniežeti pijede, ml
runy našie mana, knze Mikuláše knze dwa tisíce helmuow, krom strelcuow a

Opawskho neprietelsky, jímžlo welebnost jiných dobe odných
;
jichžto pan enk

naši welmi tžce rozhnwal, ani lehce máme Lipský se timi sty odnci spieše chwátaje

nésti, že ti tžký úraz trpie, ježto s pro lo pedjel, a s Uhry a s jimými, ježto králo-

mír a pokoj našemu panstwí poddali : pro- wým pikázáním knze Mikulášowo msto

tož aby nám lenost nebyla pipsána, ani bchu oblehli, boj litý naprawi. Kteréžto,

také nedbánie a prázdného odpocíwánie když s bžeti jechu, až do msta Kra-

spanliwost byla nám pidána: chcem a kowského stíhal jest, a na tom bhu ti

zkazujem z wás wšem a každému zwlá- i 5 sta Uhrów bylo zahubeno a šedesát mužów

št, aby ihned odnie waše wezmúce , k urozených jato. A jiné tak stíhal lít, že

boji píprawn bez meškánie po nás táhli, on a weliký diel lidu jeho, rozlítiwše s,

abychme zapudili onoho nemiídrií ošemet- do msta po nich wjeli : a oni mieži s

nost, jenž knieže a mana našeho sml brány spustiwše, w mst je wzdržechu.

jest podstiípiti, kterýžto našie obrany po- 20 Ale král Jan to pehoce nosieše na my-

žíwaje , mlby s práwem pokoji s ra- sli, že on w takém pobiti nebyl; nebo

dowati. Tehdy šlechtici k králowým slo- msta bezewšie obrany bylby dobyl. Wšak

wóm odpowdchu: Pane králi! z práwa ihned toho dne Krakow s welikým woj-

našeho jest, a od starých asuow bez po- skem obleze; a tu leže, weliký diel zem
rušenie držáno, že z králowstwie nemáme 25 popleni a pedmstie zkazi. Tehdy Kazimfr

s uodním jeti , než w meziech králow- král Krakowský wzkáza králi Janowi, aby

stwie proti tm, ježto králowstwie pod- množstwie lidu nebezpecenstwie ušlo, by

stupují neprietelsky, wší silií máme brá- s ním s sám a sám w jizb zawel ; a

niti a oprawowati. Jimžto král odpowd : kdoby tu druhého pemohl, aby tiad ním

Knzstwie Opawské, jakžto jiná knzstwie 3 swój úmysl ml. Ale proto že král Jan

Polská, k králi eskému a k korun eské tehdy owšem bieše oslnul, wzkázal jemu,

útoišt mají
;

protož my již jedem w uod- aby s oslepiti kázal, tehdy w rowném

ní pipraweni na cestu, a uzíme, kdo z wás odní welmi rád chtl by s ním sedati,

bude obwázán placnýmudatenstwím a sm- Potom ihned ku prosb Kazimírow krále

lostí nemúdrú, aby po nás ostati sml. 35 Krakowského mezi nimi bylo pímie ulo-

A tak král Jan té noci s pti set helmy ženo za ti nedle ; za kterýmžto pím-

z hory Kutny táže, tu kdež ta slowa s ím wšecky nepiezn byly zjednány, a
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tak aby Karel markrabie Morawský de- nost a uinenélio biechu ohyzda nelidská

sieti tisícuow hriwen stnebra istého, ježto potebowáše. Neb od poátku sweta ne-

jemu kdys král Kazimír byl piiojil, prázden slýcháno jest, aby tak weliké a urozené

propuštn byl a owšeni swoboden tch knieže a pán, tak šlechetné zem a ženy

penz. A tak zhašena byla mezi nimi prí- 5 swé wlastnie úklady neprawými a radii zrá-

ina té wší wálky, a mír a pokoj uložen dnií tak nešlechetn byl zbawen. A tak

a potwrzen. W kterémžto míru potwrze- mnohých rad pokusiwše, wynešeno bylo

nie wšecka ta kniežata, ježto diewe králi z té rady mezi n, že kniežeti Janowi,

Janowi a Karlowi markrabí Morawskému kterýžto z hrabstwie Tyrolského a z jiných

byli odpowdli, w tom smíení byli jsú 1 o panstwí zlostiwú a Istiwií radií skrze swé

jednostajn pimienni. wypuzen byl, nikteraké neslušie ani po-

. - ctiwo jest, by s do hrabstwie a jiných

panstwí opt zase nawrátil, ani také ženy
Kterak Ludwík poslal poshj k králi Ja- ^^gg pijímal. Neb tak cizoložnú mrzkostí

nowi a k Karlowi k markrahi Morawské- 1 5 poskwrnnú nikdyby wiec nemohl milým
mu, cht jim to wše odložiti, co proti nim tšiti pijetím, ani žádostí manželskú bez

Mciml, a snimi se sjednati. zakriícenie ohyzdného milowati,jakžto usta-

Potom") Ludwík Bawoic slowútné swé wenie manželské potebuje. Potom pak k

posly k králi Janowi a Karlowi markrabí tomu pišlo, že Ludwík z Bawor, jenž s
Morawskému posla, snažn prose, aby s 20 ciesaem nazýwáše, k tomu s wydal, že

ním na rok smluwenie sjeli s : neb chtlby králi Janowi a synu jeho, kterýžto z pan-

jim ze wšeho bezprawie a z násile, ježto stwie, jakžto diewe jest bylo eeno, byl

Jan syn jeho skrze Ludwíka syna jeho wypuzen, chtlby dáti zemi Lužnickú, to

pro odjetie ženy a hrabstwie Tyrolského wz msta Zhoelec a Budišín, aby ta

škody pijal, owšem celé dosti uiniti, a po- 20 msta se wším panstwím a se wšiem tiem,

dobnú nawrátiti odplatu. Kterýchžto smluw^ což k nim slušie, ku králowstwí Ceské-

rok byl na jistý den uložen w Trýe, ped mu byla pihíena a po wše asy budúcie

Tryrským biskupem, jenž strýc bieše krále ostala, a nadto dwacetí tisícuow hiwen

Janów. K kterémužto roku mnozí páni a istého stiebra, w kterýchžto penzích

lidé welební s krále Janowy strany sjeli ^o Berlín, Bramburk a Stendl ta msta mar-

se, a ti o weliké wci mli sii weliké krabie chtl je zastawiti se wšemi užilky

pomluwy; neb tak toho skutku nepodob- a úroky, což k tm mstóm slušie, aby

— tak dlúho králem Janem aneb synem jeho

^j Co w kap. 19 wyprawiije se, náleží ne- Janem držána byla a požíwána , až by
pochybn k r. 1341 — 43, a tak podlé chro- .v , , , . '

1
-• ,, , ^,,,

, .
, ,, .,,,

'
, ,. ., 35 lech dwaceli tisic hriwen spolkem holo-

nologickeho poríidkii nioloby stali mezi kap.

15 a 16, owM.n pnk píod wálkau Polskau. ^ý'"^ P^»^^^' ^ '"^^^^ Pražskem owšem

(Srwn. kroniku Benešowu z Wciiinile.) bylo zaplaceno. To jisté smluwenie král
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,1;mi píijal jost; ale kdyžto Karla markrabi Kap. 20. (poslodnie).

.Mora\>í;kIio a .hrna synuow jtlu) donese Kterak král Jan jel do Avinionn ku pn-

se 10 s.nluwenie, nechtli k ne.ni. po- ^^.^^^. j^^^^^^^j^f^^^^ ^ jednal s ním o

Moliti, i klice: Budeli to, že otec Aveznic
, , , , , , -/ n- i

Karlímtj aby byl wolen králem Rimskym.
ty penieze, rozdá je mezi l^ýnskými Uenni- ")

ky, a tak ostáném oklamáni. Když lomu Potom (13 16) králJan jede do Aviniona

Ludwik urozume, že krále Janowi synowé Uu papežowi Benediktowi, a s nim tak mno-

loho sjednánie nechtli sú prijieli, ani swý- lio mluwi, že on jemiiporuei, aby szuowe

mi listy polwrditi, a tak to ^vse, což wolenníky, pede wšemi zwslowal, kterak

bylo umluweno a zjednáno, bylo zrušeno :
i o LudN> ík z Bawor nenie prawý ciesar, neb

to uslyšew Ludwik Baworic, welmi se slojí proti preswatemu Himskému kostelu,

lee a násiln se welmi úžase, a je se wšeho kresfanslwie hlawe, a kterak jest

myslili, že to jest zlé píhody zázrak, že jednoho bratra z zákona menšieho, aby jeho

syno>vé krále Janowi smluwenie, ježto korunowal, papežem uinil. A lak i hned

skrze weliká kniežata nuídrii a opatrnií i r> wolenci na woleniesedše, Karla markrabi Mo-

radú zpósobeno a zjediuino a jich otcem rawského králem íiimským sastným osu-

piijato. i)iijieli nechtli, a tak smlú a hrdlí dem zwolichu.

myslí odpowdli. _ ^ , , , , ^. ^ ^ » •; i. , 'i^'

Tuto se dokonáwa Uwot toho šlechetného

ciesae, aí do jeho korunowanie na liím

2 ské králowstwie.
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AD KORUNOWAM KRAI.E ESKÉHO.

ád tento císaem Karlem IV pwodné w latinském jazyku pedepsán, a již za jeho

žiwota do eštiny, a ne wšudy zdaile, peložen byl. Nachází se nejen w témž rukopisu

c. k. dworské bibliotéky we Wídni, ze kterého i žiwot Karlw we pedešlém ísle wzat

jest, ale i w jiném opisu starším, od r. 1396, w téže bibliotéce rk. perg. N. 619. Tištn byl

již dwakráte, pokaždé s žiwotopisem Karlovvým, r. 1555 a 1791. Zde pak ponejprw we

staré a píiwodní swé form jazykowé se wydáwá.

JVajprwé arcibiskup Pražský s preláty, arcibiskup za ruku k wstaní. Tehda jeden

s knieiaty a šlechtici^ prowodie knieze, z biskupów die tudiez tuto modlitbu:

ježto chtie králem koronowati, na Wy- Wšemohiící wný bože, jenž sluhu

sehrad. A tu pomodléce se, wrátie se twého N. králewstwie wýsostí ráils po-

s ním do kostela Pražského, hlawy wseho 5 wýšiti, daj prosímy, aby on tak tohoto

arcibiskupstwie , aby tu nešpor slyšeli. sweta bhu wšech wuobec spasenie zje-

Potom dokonajíce nešpor, dowedeno bude dnal, aby od cesty twé sprawedlnosti nikdy

knieže diéweieemjmi w to miesto, kdež neodslúpil, skrze Krista hospodina našeho

jest komnata jemu slowútn piprawena. Amen.

Opt ráno, wzwonní prime, arcibiskup lO Tehdy wezmú jej dwa biskupi za prawú

a jeho podbiskupie a jiní biskupowé a a lewú stranu,poctiw piprawena, majíce

preláti^ sberú s w kostele Pražském, aby swátost s šíje wisíci, od jehožto boka ne-

se oblekli biskupowé wswá biskupská rúcha odstúpie až do skonáme ^ i powedú jej

a jiní w swého duostojenstwie znamenie; prosted kostela ped oltá swatého Kíže,

a tu zjednajíce procesí, pléna, me swa- 15 a arcibiskup aprocesí napedpojdu; a mezi

tého Wáclawa, kíže, kadidlnici a wodu arcibiskupem a kniežetem z komnaty wy-

swacenú nesúce, pojdu, aby dowedli knieže chodiece poádn, pojdu kniežata a šlech-

z déweecené komnaty do kostela. Kfe- tici, znamenie králowá, to wz korunu,

ížto pijdúce na miesto, tu kdež knieže žezlo, jablko, me 7iesiice; kteréžto komor-

leží w komnat, obleen bude skrze naj- 20 nik králewstwie eského, hólkú cestu jim

swrchnjšiho králewstwie eského komor- in, pedejde. Kterážto znamenie wšechna

nika w tewice králowé, w sukni a pláš na oltái swatého Wita, když tam pijdu,

otewené ; a tu s ním budu kniežata a poctiw položie. Proešte pak bude od

šlechtici. Pak pokadiece jeho kadním, a komnaty déweecené skrze sieíi králewú,

pokropiece swacenú wodú, wzdwihne jej 25 a wynde skrze wrata, ježto hledie proti
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straténiH JiH ; a kdijí pojdu, tehda u tne- triece se, jeden z biskupaw pone tento

íikff ztromrzwonie.Kdyipak injjdn z kotn- ialm: Uslyš te liospodin den smucenie

mity , jeden z biskupów pone anfifonu íwúho
-^
kterýžto dokonajic, die tento werš

:

tuto : Aj tciF posieliiin aiidla mého, jenž Hospodine , spasena ui krále. T^. A
pedejde le, aby slriehl tebe ^ wezdy za- 5 uslyš ny w den , kteréhož wzowemy te.

chowaj a posliíchaj hlasu mého, a neprie- Potom jeden die tuto kollektu: Hospo-

tel budu neprálelóm Iwým, a smucujíce té dine, pokorných uslanowileli
,

jenž nás

snnílím, a pedejde té andél mój. swatého ducha oswiecenim léšíš, rozši

R-. Israheli, budešli mne poslúchali, ne- nad liemto sluhií twým N. milost swií,

bude w tob buoh rslwý, ani klanti se i o abychom skrze nho twého w nás bytie

budeš bohu jinému, neb já jsem hospodin. prifštie pocili, skrze téhož hospodina na-

ý. A pedejde t andl mój. šeho Jesu Krista. Amen.

To skonajíce, a knieze prosted koste- Jiný biskup die tuto kollektu : Wšemo-

la pi-ed oltáem swatého krize poctiw hiící wcný bože, nebeských i zemských

posfawiece, djí žáci tuto antifonu: 15 wcí uskrowniteli, jenž slííhu twého N. na

Utwrd se ruka twá, a powýšena bud králewstwie wýsost a dóstojcnstwie ráils

prawice twá, sprawedlnost a siíd pi ho- wzwésti, pój prosímy, aby wšeho proli-

towánie stolice twé , milosrdenstwie a Avenstwie jsa zbawen, cierkweného pokoje

prawda pedejdu obliej twój. AUeluja

!

darem ohrazen byl, a k wného pokoje

Ža//«. Milosrdenstwie hospodina na wky 20 radosti skrze t daícieho dojíti zaslúžil,

budu zpiewati. Chwála otci i synu i swatému skrze Krista hospodina Amen.

duchu. Opaujíce wzdy po každém werši: To uiniece, bude jedno kázanie kzá-

UtwrJ s ruka twá oc. kowstwu, a druhé k uobecnému lidu, wse

To dokonajice, jeden z biskupów die jednoho asu, krátce,

tuto modlitbu: Bože, jenž wíš, že národ 25 Potom arcibiskup prostedním a pro-

lowi žádnií moci nemóž státi, pójc mi- stranným hlasem kniezete otieze: Chcešli

lostiwe, aby slííha twój, jehožtos nad twój swatú wieru od kesfanských mužów danú

lid chtl zwésti, tak twií byl posilen po- držeti a skutky sprawedliwými chowali ?

mocí, aby jimi mohl wlásli, i takéž mohl Odpowie: Chci.

prospšen býti, skrze Krista hospodina na- 30 Opt tieze jeho : Chcešli od boha tob

šeho. Amen. králewstwie pójeného podlé sprawedlnosti

Tehdy knieze, pomodle s swátosti na otców twých zprawowati a brániti?

oltái swatého Kíže položené, wrátie s Odpowie: Tak jakž božskií posílen po-

s processí ped oltá swatého Wíta, a tu mocí a utšením wšech wrných jeho moci

na stolici králewsky piprawenú klekne, « 35 budu, tak wrn wše initi slibuji.

jiná kniezata, biskupi a preláti w swých Tehda arcibiskup wzmluwí k lidu tmito

sloliciech taképodobn piprawených ústa- slowy ka : Chceteli také wy N. kniežeti a

19
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zpráwci se poddali, a jeho králewslwie

twrdii w rú ustanowiti , a ku pikázaní

jeho poshišni býti, podlé slowa swatého

apoštola, jenž die : Wšeliká duše mocem

wyšším poddána bu, lec králewi, jakžto

powýšenejšieniu ?

Tehdy od okolo stojícieho zúkowstwa a li-

dujednostajn bude eeno : Rádi,Rádi,Rádi

!

Tehdy arcibiskup se wšemi biskupy die

tuto modlitbu: Tebe nazýwáme hospodine,

swatý otce, wšemohúcí wcný bože , aby

tohoto slilhu twého N., jehožtos twého

božského zpósobenie rozšafností, s poátku

stwoenie jeho až do tohoto nynjšieho

dne, w kwtu mladosti radujíce se rósti

pójil, aby jej twé milosti darem zbohat,

a plna milosti a prawdy, ze dne w den ped

bohem i lidem k lepšiemuprospiewatiwezdy

kázal ""), aby swrchnieho wládastwie stolici,

milosti nebeské štdroty raduje se, pijal, a

milosrdenslwie twého zdí od nepátelského

proliwenstwie odewšad jsa obražen, osadu

jemu poruenu s pokojem milostiwým a

mocí wítzstwie sastn wlásti zaslúžil,

skrze Krista hospodina. Amen.

Tuto modlitbu dokonajíce, knieze arci-

biskup se wsemi biskupy polozie se ped

oltáem : a jmá býti tena letanie ,
jizto

arcibiskup pone, a kantorowé budu ko-

nati, až do onoho werse: Aby tohoto slu-

hu twého •, a od modlitby az do oné mo-

dlitby: Bože newyprawený, kterúžto n-
kteí z biskupów die.

Potom arcibiskup pone:' Kyrie eleison.

Christe eleison. Christe uslyš ny. Spasiteli

swéta pomoz nám. Swatá Máí pros za ny.

"^0 R'^P- 1"'^-

Swatý Michale pros za ny. Sw. Gabrieli

pros za ny. Sw. Rafaeli pros za ny. Swli

kórowé andlští proste za ny. Swatý Jane

krstiteli pros za ny. Swatý Pete pros za

5 ny. Sw. Pawle pros za ny. Sw. Ondeji

pros za ny. Swatý Jakube pros za ny.

Swatý Jene pros za ny. Sw. Thomo pros

za ny. Sw. Filipe pros za ny. Sw. Jakube

pros za ny. Sw. Bartolomji pros za ny.

1 o Sw. Matji pros za ny. Sw. Šimone pros

za ny. Sw. Tadee pros za ny. Swatý Ma-

tiíši pros za ny. Sw. Lukáši pros za ny.

Sw. Marku pros za ny. Swatý koe apo-

štolský a evangelistský, pros za ny. Swatý

1 5 Sepane pros za ny. Sw. Wíte pros za ny.

Swatý Wáclawe pros za ny. Sw. Woj-

tše pros za ny. Sw. Sigmunde pros za ny.

Sw. Jií pros za ny. Swatý Benedikte

s swú bratí pros za ny. Swatý koe mu-

2 cedlníków pros za ny. Sw. Silveste pros

za ny. Sw. ehoi pros za ny. Sw. Mar-

tine pros za ny. Sw. Mikuláši pros za

ny. Sw. Francišku pros za ny. Sw. Pro-

kope pros za ny. Sw. koe zpowdlníków

2 5 pros za ny. Sw. Máí Mandaleno pros za ny.

Sw.Margreto pros za ny. Sw. Kateino pros

za ny. Sw. Kláro pros za ny. Sw. Lid-

milo pros za ny. Sw. koe panenský pros

za ny. Wšickni boží swtí proste za ny.

30 Milostiw bu, odpus jemu hospodine. Mi-

lostiw bu, uslyš jeho hospodine. Od osidl

ábelských zprosf jeho. Od náhlé a nepe-

wdné smrti zpros jeho hospodine. Skrze

swaté swé narozenie zpros jeho hospo-

3 5 dine. Den siídný zprosf jeho hosp. Hiešníci

tebe prosíme , uslyš nás. Aby pokoj a

smieenie nám dal, t prosíme, uslyš nás.
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Aby otlpustÍMiie wšech hriechów jemu dal, powýšenie držal žezlo, a oslawcu jsa, w
t prosíme uslyš nás. Arcibiskup die to- jeho inlied byl nalezen zaslúžení. Daj jemu

to: Aby tohoto sluhu Iwého w twé spra- twým nadšením s krotkostí tak zprawowati

wedlnosti, milosti a swatosti zachowati lid, jakožtos Salomiínowi dal twé obdr-

racil. t prosíme, uslyš nás. Aby tohoto 5 zeli králewstwie pokojné, aby tob wždy-

slúliy t>veho N. králem wzwoliti ráeil, diny s strachem byl poddán , a tob ry-

l. pr. uslyš nás. Aby jeho požehnati a po- lieowal s pokojem. Bud twým štítem za-

uýšiti ráil, t prosíme, uslyš nás. Aby jeho slonn s swými pány, a wezde twií milostí

na ciesarstwie powýšenie dowesti ráeil , t wítzem bud. Ucti jeho mimo wšecky krále

prosíme, uslyš nás. Synu boží, tebe pro- i o národów, sasten jsa nad lidem panuj , a

sím, uslyš nás. Beránku boží, ježto zbie- scastn jemu národowé s klanjte. Bu
ráš hriechy swta, odpust jemu hospodine. žiw mezi lidskými pluky, weleben bu w
Beránku boží, uslyš jeho hospodine, Be- sudech sprawedlnosti , zwlášl wzbohaf

ranku boží, smiluj s nad námi. Kriste, jeho twá pebohatá prawice, bujnú obdrž

uslyš ny. Kyrie eleison. Kriste eleison. i 5 mu wlast a jeho dtem daj prospšné wci
Kyrie eleison. Ote náš oc. 1^\ A neuwod na budiície asy, daj jemu dlúhost žiwola

nás oc. y. Ukaž nám hospodine milosr- na swt , a w jeho dnech aby wzešla

denstwie twe'. ]J\ A spasenie twé daj nám. sprawedlnost od tebe, mocnu drž zprá-

J'. Hospodine uslyš modlitbu mú. ft. A wo- wowánie stolici, aby s weselím a spra-

lánie mé k tob pij. y. Hospodin s wá- 20 wedlností u wném radowal s králew-

mi. 1^. I s duchem twým. Modlmy s. stwí skrze Krista hospodina. Amen.

Poínají se modlitby. Modlitba : Wšemohúci wný bože, wlá-

Bože, jenž lidu twému swú mocí radíš daí wšeho, nebe i zem stwoiteli i zpó-

a milostí panuješ, daj tomuto slúze twému sobce, ciesai andlský a wšech králi krá

duch múdrosti s oprawowáním kázni, aby 25 16w a pane panujících, jenž jsi Abraha-

tob se wším srdcem nábožen wkrálew- mowi slúze wrnému twému nad nepá-

stwie zprawowánie ostal wždycky stat- tly swílziti dal, Mojžiešowi a Josue lid-

en a twým darem za jeho asów bezpe- ským prelátem mnohé wítzstwie pójil,

enstwie cierkwe zpraweno bylo, a w ti- a pokorného Dawida, diet twé, krá-

chosti náboženstwie kesCanské ostalo, aby 30 lewslwie dóstojenstwím powýšil, Salo-

w dobrých skutciech trwaje, do wného múna múdrosti a pokoje newypraweným

králewstwie tebú wuodcí mohl pijíti, skrze darem wzbohatil: wzezi prosímy k mo-

Krista hospodina. Amen. dlitbám pokory našie, a na tohoto sluhu

Modlitba: Požehnaj hospodine tohoto twého N., jehožto srny pokorným nábo-

krále našeho N., jenž wšechna králewstwie 35 ženstwím za krále zwolili, požehnání twých

usUrowuješ od wku; a takým jeho pože- dary rozmnož, a jeho prawicí twé moci

hnáním oslaw, aby Dawidowa požehnánie a wždycky a wezde obkli; aby Abrahama

19^--
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déwe eeného jsa wrií utwrzen, Moj- diícím, ty jsUcieho krále tohoto s jeho

žiešowú krotkosti ohrazen, Josue sihí po- wojskú, skrze prosbu wšech swatých,

silen, Dawidowií pokoru powýšen, Šalo- wším požehnáním zbohaf, a na stolici krá-

miínowú múdrostí jsa okrášlen, tob se lowé twrdým usta\yienstwíin stwrd; na-

we wšem slíbil, a po cest sprawedlnosti 5 wštw jeho, jakžto Mojžieše we ki,

neuraženým chodem wždycky chodil, a Josue w boji, Gedeona na poli, a Sa-

cierkew tv.ú potom wiec s osadami jí muele w chrám, a jeho tiem požehnáním

pilúenými tak odchowal a uil, wedl a hwzdským a rosu twé múdrosti oblí,

ohradil, a proti wšem widomým i newi- jižto swatý Dawid, a slawnji '"') Salomiín

domým neprátelóm jiej mocn a králewsky 1 o syn jeho , t zjewujícím, pijal s nebes.

twé moci oprawením pisluhowal, a ku Bud jemu proti zástupem nepátelským

prawé wiee a pokoje smíení jich umy mec, pancie w protiwenstwí, helm w pro-

pomocí twií oprawil, aby toho lidu spra- spšenstwí, proti wybojowáni štít wcný;

wedliwým poddáním posílen, dóstojnú mi- a daj, aby národowé jemu drželi wieru,

lostí oslawen , na otcowu stolici slušn 1 5 šlechtici jeho a bohatci mli pokoj, milo-

twým smilowáním wslúpiti zasliížil, a twého wali lásku a wzdržowali se od skúposti,

zaslonnie blmem ohrazen, pukléem ne- aby mluwili sprawedlnost, ostiehali praw-

pemoženým jsa zaslonn, a odním ne- dy a tak ten lid pod jeho pikázáním

beským jsa obkhen, žádúcieho wítzstwie rostl, posílen požehnáním wnosti , aby

triumf "") sastn pijal, a hrózu swé moci 2 o wždycky ostali , weseléce se w pokoji

newíciem ukázal, pokoj tob rytují- wítzowé. To on dáti rac, jenž žiw jest

cím wesele pinesl, skrze pána našeho Je- a kraluje na wky. Amen.

su Krista, jenž mocí swatého kíže peklo Tehdy arcibiskup die tuto modlitbu:

zboil a králewstwie dáblowo pemohl, do Bože, jenž lidu twému mocí radíš oc. ja-

nebes wítz wstúpil, w nmžto wšecka 25 koz-to diewe.

moc a králów záleží wítzstwie, jenž jest Potom ponu msi: Introit: Obraniteli

chwála pokorných, žiwot a spasenie lid- náš, obezi bože a wzezi w obhej ma-

ské, jenž s tebú žiw jest a kraluje na zaného twého, nebo lepší jest den jeden

wky. Amen. w siench twých nad tisíc. Žalm. Kak

Jimj biskup die tuto modlitbu: Bože 39 jsií milé schrány twé hospodine moci,

newyprawený, pispoiteli swta a stwo- žádá a wadne duše má w síniech božích.

iteli národa lidského , oprawce ciesar- Chwála otci oc. potom Kyrie eleison.

stwie a potwrditeli králów, jenž z žiwota Potom kollekta: Chwála na wýsosli bohu

w rneho pietele twého, patriarchy našeho oc. Modlitba. Prosímy wšemohúcí bože,

Abrahomowa, pezwolils krále wkóm bu- aby sluha twój N. král náš
,

jenž twým
35

*) Kkp. twój zwuk. *) Rkp. w slawnice.
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smilowáním pijal králewslwie m ludarslwie, ctiw s celowáním piijma arcibiskup,

aby také šlechelnoslí wsech pijal \vZj)lody, postawinaolfáii. Potom skonajíce Alleluja

jimižto jsa podobn okrášlen, i biiechów a sequencii, arcibiskup pojde ku mazání

propasti se warowati , a neprátely pre- hlamj
,
prst, plecí, ramen; kterážto ma-

nioci, a k tob
,

jenž jsi cesta
,

prawda 5 zánie mají býti spolu. A prwé leje olej

a žiwot, slawnjie mobl dojíti, skrze Kri- na hlawu na kríz, die: Maži te za krále

sta bospodina nasebo. Amen. olejem swaceným we jm otce i syna i

Epištola swatého Petra apoštola: Naj- swatbo ducba Amen. Pokoj s tebií! Od-

milejší! poddáni budte "Nvšemu clowcie- powie: I s twým ducbem.

nui slworeni pro buoh, lec králowi, jakžto i o Zatietn pak kuor bude zpieicati tuto

powýšenémn, lec kniežatóm, jakžto od antifomi: I mazali sú Šalomúna Sádocb

nebo poslaným na pomstu zlocincuow a knz a Nathan prorok za krále w Sion,

cbwáhi dobrýcb; nebo tak jest wóle boží, a cbodiece weselí ekli sú: Bud žiw král

aby dobí-e iniece, onmti kázali newblas- na wky, Alleluja!

stMO lidí neumlýcb
;
jakžto swobodní, a 1 5 A tak dlúze budu opaujíce zpiewati,

ne jakožto majiece zaslenie zlosti swobo- donwadí se mazánie neskoná. Ježto do-

denstwie, ale jakožto slúbybožie. Wšechny konawše, a mlenie uiniece, arcibiskup

ctte, bratrstwie milujte, boha se bojte, prostrann die tyto modlitby: Maži t za

krále w cest mjte; slííhy poddáni budte krále olejem swaceným. Swatého ducba

we wšem strachu pánóm, netolik dobrým 20 milost, pokory našie ádem, w t stup

a skrowným, ale také i rozpuštným, neb obižná, aby jakožto našima nedóstojnýma

tof jest milost w Kristowi Ježíšowi ho- rukama olejem pirozeným ztunl jsi, ze-

spodinu našem. wnit jsa oblit, takéž jeho newidomým

Hradál: Zpraw s modlitba má; jakžto mazáním umazán, utunn býti zaslúžil

zažženie, w obezenie twém, hospodine! 25 wnit; a jeho také najswrchowanjie du-

y. W Bdwiženie ruku mií obt weerní, chowním umazáním wždycky omyt, ne-

Allcluja ! y. Hospodine w moci twé wzra- slušné wci warowati s wší myslí nauil

duje s král, a na spasiteli twém wzweselí nebo mohl, a užitené duše twé ustawi-

s náramn. n mysliti, žádati a initi mohl, s po-

Po epištole, když kuor bude zpiewati 30 mocí pána našeho Jesu Krista, jenž s uotcem

hradál, dwa opaty infulowaná w kaple kraluje na wky wkoma. Amen.

swatého Wáclawa wezmú olej swatý, jenž Jiná modlitba: Kriste, umaž tohoto krále

bude w kalichu u welikém postawen; kte- na oprawowánie, jakožtos mazal knží a

rýzto kalich wšechen bude pikryt rúchú proroky, krále a muedlníky, kteížto skrze

hedwábnú, i ponesu jej poctiw ped ol- 35 wieru pemohli sií králewstwa, inili jsií

lá swatého Wíta, a stánek nad ním voz- sprawedlnost, i došli sú slíbenie. Twé pe-
lazen bude. Kalich pak z jich ruku po- swaté mazánie na hlawu jeho stec, a wnit
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sstup, a srdce jeho wnitnost prostup, aby milosrdenstwie ufajícieho, na nynjší sto-

slibów, kterýchžto sií došli pewítzní krá- lici požehnal inhed, a tu býti ráil, aby

lowé, milostí twií dóstojen byl uinn, on, jenž twým žádá zaslonníin obránn

aby na tomto SNvet scaslne kralowal, ak býti, wšech byl nepátel mocnjší. Ui
jich towaiistwí w nebeském králewstwí do- 5 jeho hospodine blahoslawena , a wítzera

šel, skrze hospodina našeho Jesu Krista, nepátel wšech swých; korunuj jeho spra-

syna twého, jenž umazán jest olejem we- wedlností korunu a milosti, aby ze wše-

selé nad ddice swé , a mocí swate'ho ho srdce a wší myslí , w t wee , tob

kíže moci powtrné pobojowal, peklo sliížil, twú swatú cierkew obraowal a

zrušil, a wládastwie dábelské pemohl, a i o powyšowal, a lid od tebe jemu poruený

do nebes wítz jsa wstiípil ; w jehožto sprawedliw obraowal , žádného práwa,

ruce wšeliké wítzstwie, chwála a moc líkladem zlých, w nespravvedlnost neobra-

záleží; jenž s tebú žiw jest a kraluje w cowal. Zapal hospodine srdce jeho k mi-

jednot ducha swatého. Amen. lowáni milosti twé skrze mazánie tohoto

Opt jiná modlitba : Bóh , boží syn i 5 oleje, jímžtos mazal krále a proroky, aby

Jesus Kristus, hospodin náš, jenž od otce sprawedlnost miluje
,

po cest sprawedl-

olejem weselé umazán jest, nad úastníky nosti ochotn lid w eda
,

potom po sko-

swé , skrze nynjšího swatého mazánie nání od tebe zpósobených wkrálowé wý-

wlitie milost ducha swatého utšitele na sosti let wku jeho, k tob pijíti zaslií-

twií hlawu wzlij požehnan, jižto až do 20 žil, skrze Krista hospodina našeho. Amen.

wnitnosti srdce twého projíti kaž , aby Poíná se opt jiná modlitba od krále

tiemto widomým a dotýkawým darem ne- našeho múdrého : Wšemohúcí wný bože,

widomý mohl pijieti, a asné králowstwie jenžs Azaele na Sýrii a Jehu na Israhel

sprawedliwú skrowností dokonaje, wn skrze Heliáše, Dawida a také Saula skrze

sním kralowati zaslúžil, jenž sám bez 25 Samuele proroka, za krále umazati kázal:

hiechu král králów žiw jest, a slawí se daj, prosímy, rukama našima pomoc twého

s bohem otcem w jednot ducha swaté- požehnánie, a tomuto slúze twému N., je-

ho. Amen. hožto dnes, a nedóstojní, za krále swa-

Opt poíná s jiná modlitba: Bo- tým mazáním jsme umazali, dóstojný ma-

že, jenž jsi sprawedliwých chwála, a 30 zánie toho užitek daj a moc. Ustanowho-

milosrdenstwie hiešných, jenž jsi poslal spodine knžstwo na ramenu jeho, aby byl

syna twého pedrahú krwí swú národ sílen, sprawedliw, wrný, rozšafný, ne-

lowí wykupowati, jenž teš boje, a ustáwaliwý, nerozpaliwý, králewstwiejeho

a obránce jsi w t ufajících , a pod je- a lidu twého zpráwce, newrných wýbojce,

hožto dobrowolenstwím wšech králew- 35 sprawedlnosti následowník, a zaslúžení a

slwí záleží moc, tebe pokorn prosímy, prowinnie odphitce, a cierkwe twé swaté

aby tohoto krále, sluhu twého N., w twé a wiery kesanské obránce, k uozdobé a
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khwále jnu'na Iwtnio slawného, skrze Kri- íasy, aby za jeho kralowánie bylo zdrawie

sla hospodina luišelio. Amon. tel u >vlasli, a pokoj neporušený w krá-

A skonajice modlitbu, dricnim ped ním lewswí , a dóstojnost slawiiá králowé

stibfile a díi/mdttkij, arcthhlmj) požehná, sicni najwecším bleskem králowé moci w
nekaje tuto modlitbu: Bože, králi kra- 5 nocí Avšech se slkwéla swellosti najswe-

luow, a pane paniijicich, skrze nehožto Hejší, aby se Isknula slkwením preslkwií-

králi kraluji, a zákonów uslawiteli práwa cím, jakžto blsktem najwetšie swetlosli

konají , rac milosliwe požehnali to krá- oblila widiena byla. Daj jemu wšemohúcí

lowé riícho, a daj, aby slilha twój, král bože, aby byl piesilným obráncem wlasli,

náš N., jenž je má nosili, okrášlením do- 1 o utšitel kostelów a klášterów swatých, s

brých mrawów a swatých cinów ped obe- prewelikú milostí králoweho darowánie,

zi-ením twým skwél se, a po asném žiwoté aby byl silnjší wšech králów, premožitel

wécnú chwálu, ježto asu nemá, bez konce wrahów, na súženie odbojujících a pohan-

držal, skrze Krista hospodina našeho. Amen. ských národów; a bud swým nepátelóm

Uin pozehnánie rúcha, oblee jej 15 dosti hrozen penajwétší silií králowé moci,

r n a in/ied jemu bude mazati ruce, kniežatóm a pewysokým pánóm a wérným

nekaje tuto modlitbu : Mazan buJte ruce swého králowstwie tak byl weleben , mil

tyto olejem swaceným, jímžto byli ma- a litostiw, aby se jeho wšickni báli a

záni králowé a proroci , a jakžto mazal jej milowali, a králow é z ledwí jeho skrze

Samuel Dawida za krále, aby byl požeh- 20 jeho budiície asów budiících aby wyšli, a

naný u ustawený král w králewstwí w tak králewstwie zde mohl zprawowati wše-

tomto nad lidem tiemto, kterýžto hospodin cko, aby po slawných a sastných tohoto

buoh twój dal tob k uoprawowání a k weku inech radosti wné u weném bla-

wládeni. To on rac dáti, jenž s uotcem a hoslawenstwí jmieli zasliížil. A to on rao

swatým duchem žiw jest a kraluje na 25 dáti, jenž kraluje na wky wkoma Amen.

weky wekoma. Amen. Jiná modlitba: Ducha swatého milost

Potom die: Hospodin s wámi. 5^. I pokory našie ádem w té obižná wstup,

s twým duchem. aby jakžto rukama našima nedóstojuýma

Opt modlitba : Obezi wšemohúcí ho- umazán olejem pirozeným tuníš zewnit,

spodine jasným zrakem tohoto slawného 30 takéž jeho newidomým mazáním umazán

krále N. a jakžs požehnal Abrahama, jsa, utunn býti zasliížil wnit, a jeho

Isáka a Jakoba, takéž jeho štdrými po- duchowním mazáním swrchowan wezdy

žehnáními duchowné milosti se wší plností umazán jsa, neslušností se warowal avší

twé moci obwlažiii a obliti ra. Daj je- myslí a jimi hrdati s nauil anebo mohl,

mu z rosy nebeské a z tunosti zem obíž- 35 a užitené weci duše twé uslawin my-

nost obilé, wína a oleje, a wšeho owoce slili, inili i žádali mohl, s pomocí ho-

hojnost, a štdrostí božského daru dlúhé spodina našeho Jesu Krisla, jenž s bohem
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otcem a s týmž swatým duchem kraluje na wšelio pidawatel a dóstojenswí daitel, Iwé

wky wkoma. Amen. newyprawené milosti sliby wšemi prosímy,

Modlitba jakzto diiewe : Bože, jenž lidu aby slííhu Iwého N., jehožs králo\ve'ho do-

moci radiš oc. a tu modlitbu dokonaje, stojenstwie wýsostí chtl powýšiti, mú-

promní hlas, a die wýše , podlé obyeje 5 drosti a wšech jiných ctností okrasu ui
prefacie, kteráí se takto poíná: okrášlena, a proto žeE jest twój dar, že

Na wše wky wkoma Amen. Hospodin kraluje, bu twé milosti, aby to sastn

s wámi. I s twým duchem. Wzhóru srdce inil, aby w základu wiery, nadje a mi-

máme k hospodinu. Dieky ime hospodinu losti ustawen jsa, hiechów plzkosti ottr-

bohu našemu. Dóstojno a sprawedliwo jest. i o žen, nad widomými i newidomými wrahy

Wru dóstojno a sprawedliwo jest, prawé wítz uinn, poddaného lidu pispoením,

a spasiwe', a my tob wždychny a Avšady prospšenstwím a bezpeenstwím obwese-

dieky wzdáwáme. Hospodine, swatý ote, len, s ním pochotným milowáním sjednán,

wšemohúcí wný bože, zwolených sílo, pominute'ho králowstwie wladastwie bez

pokorných wýsostí, jenžs na poátce skrze ^ ^ winy držel , odwne'ho neskonaných ra-

prolitie potopy hriechy swta tresktal, a dosti twií milostí došel, skrze Krista ho-

skrze holubici, Avlew oliwowií nesúcí, spodina našeho, skrze nhožto welebnost

pokoj zemiem nawrácený ukázals, a opt twií ch^Yále' andle', modle s panstwie,

Arona, slííhu twého, skrze mazánie oleje tesií s mocnosti, nebesa i nebeské ctnosti,

knzems ustanowil ; a potom skrze též masti 2 o i blahoslawená serafím s towaišným we-

wlitie na oprawowánie lidu Israhelskému selím swtie, s nimižto i naše hlasy aby

knží a krále i proroky zinil a obliej dopustiti kázal, prosímy, pokorným wy-

cierkwe w uoleji obweselowati prorockým znáwáním kiíce: Potom kuor die: Swatý,

hlasem sluhy twého Dawida zwstowal: swatý, swatý!

prosímy wšemohúcí ote, aby skrze tohoto ^5 To dokonaje arcibiskup, wloU na knze

stwoenie tunost, tohoto sluhu twého N., králowý pláš, i'ka: Wezmi pláš na tyi

po-j-swtiti twým pože^hnáním ráil a hrana udlaný, skrze jenžto urozumj, že

skrze jej w podobenstwie holubice pokoj tyry cesty swta božské moci jsú poddány,

spráwnosti lidu jemu poddanému dáti, a pí- a nižádný nemóž sastn kralowatina zemi,

klady Aronowy w boží služb snažn ná- 30 lebyjemu moc kralowánie byla dána s nebes,

sledowati, a králewstwie wýsostí w raddách Poiehnániemee králowého: Uslyš pro-

w umní a sprawedlnosti siídu wcždy do- símy, hospodine, prosby naše, aby ten

jíti a obliej weselosti skrze tohoto oleje me, jímžto tento sluha twój N. žádá s
mazánie a twé požefhnanie s twií po- opásati, welebností twé prawice požehf

mocí wšej osad hotow jmieti kaž, a jenž 35 nati a posfwtiti ráil, aby obrana a za-

jsi studnice nepotuchlé swtiosti, a poátek slonnie mohl býti koslelów, wdow, si-

wné dobroty, králów utšitel, dobrého rotkóvv iwšcch Lohu slúžících, proti ukrul-
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iiosli pohanské strach a síla, skrze Krista Poiehnánie prstene králowého: Pože-

pána našeho Amen. hnaj hospodine a posfwéE prsten tento,

Potom od biskupów irezme me knieie, a i)OŠli nade sedmer duch Iwój, jehožto

a s meiem stojí, aby trédél. ze jemu jest sliiha twój požÍAvaje, prstenem wiery da-

tcšecko králeirsfirie ponieno, když die 5 rowán, aby mocí najwyššieho bez liricchii

arcibiskup tuto modlitbu: ostriehán byl, a wsecka požehnánie, ježto

Wezmi mec skrze ruce biskupowé, kte- w písme božske'm nalezena jsií, nade štde

rakžkoliwék neduoslojné , wšak námest- stiípila , aby cožkolivvk poswetí, posw-

>vini a mocí swatých apoštolów posw- ceno ostalo, a cožkoliwék požehná, dii-

ccné, tob králowsky daný našeho požeh- i o chow ním požehnáním požehnáno bylo, skrze

nánie úadem , na obránenie swaté božie Krista hospodina našeho. Amen.

cierkwe božsky uje^lnaný. A buJ pamtliw Kdyí arcibiskup bude jemu ickládati

toho, o nmžto žaltárník prorokowaU rka

:

prsten na ruku, die tuto modlitbu

:

Opas se meem twým na ledwie twé pe- Wezmi králowého dóstojenslwie prsten,

mocn, aby jim a skrze nj moc sprawe- »

5

a skrze nj w tob kesanské wiery poznaj

dlnosti inil, tžkost zlosti mocn zkazil znamenie. Neb jakžto dnes posazuji t za

nebo zrušil, a swatú boží cierkew i její hlawu a knieže králowstwie a lidu, takéž

wrné zaslohowal a obraiiowal, aby mén aby byl trwající pispoitel a ustanowitel

pod wrií kiwé kesfany, nežli kesfan- kesfanstwie a kesanské wiery, aby scaslen

ského jména wrahy tupil a rušil. Wdo- 20 w diele, bohat u wiee, s králem král(3w

wám a sirotkóm milostiw pomáhaj a jich radowal se skrze nho, jehožto jest cest i

bran, opuštné opraw, oprawené zacho- chwála na wky wkoma. Amen.

waj, msti nesprawedlnosti, potwrJ dobe Polom wezme me, jímzto byl opásán,

zpuosobené : aby to in, moci wítzstwím a jej bohu na oltái oferuje; jem hrabe

oslawen a sprawedlnosli následowník wý- 25 jiných wyšsí nebo wtsí, kterýž tu bude,

borný, s tohoto swta spasitelem, jehožto wyplati, a wyplat ped ním ponese. Když

podobenslwie we jméno držíte, bez sko- pak arcibiskup dá jemu žezlo a jablko,

nánie zaslúžil kralowali, jenž suotcem wje- die takto: Wezmi žezlo, králowé moci slo-

dnot ducha swatého kraluje na wky. Amen. wútnýprut, to wz pijmi prut moci, jímžto

Opásán pak meem, takéz od íí/c/í 30 aby sáms dobi-e zprawowal, swatú cierkew

wezme náramky, kdyžto die arcibiskup: a lid kesanský tob od boha poruený

^^ ezmi náramky piesnosli a múdrosti, a králewú mocí od zlých obran, kiwé treskci,

božského oklíenie znamenie, skrze nžto prawé upokoj, aby prawú cestu držeti mohli,

aby rozuml , že wsecka uinnie twá twú pomocí opraw ; aby ze sastného krá-

proti nepátelóm widomým nebo newido- 3 5 lewslwie do wného wládaslwie s jeho

mým mohu býti ohrazena skrze Krista ho- pomocí došel, jehožto králewslwie trwá na

spodina našeho. wky wkoma. Amen.
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Opt die takto: Pijmi proto prut moci Požehnáme koruny králowy neb krá-

a praA^ dv, skrze njž iirozumej, aby krásil o loicé. Modlitba tato : Bože twýcli wrných

dobrotiwých a zžasil zlé, bludné' nau cesl, koruno, jenž na hlawách jich postawujes

pokluzlým ruky podaj, rozpraš pyšné a korunu drahého kamenie, požehfnaj a

zdwihni pokorné ; afby otewel d>ví Jesus 5 po ý swf korunu tuto , aby jakžto ona

Kristus hospodin náš, jenž samo sobe die: rozliným kamením jest okrášlena, takéž

JáE jsem dvví, skrze n kdož wende, spa- slííha twój, nositel jejie, mnohých pedra-

sen bude. A on, jenž jest klí Dawidów a hých ctností darem twú darující milosti

žezlo domu Israhelowa, jež otewe a žád- byl naplnn, skrze Krista hospodina na-

ný nezawe, zawe a žádný neotewe, lO šeho. Amen.

bu tob pomocník, jenž Avywodí swáza- Potom pokropí swacenú wodú na ko-

ného z domu žaláe, sedícieho w temnosti a runu, a pokadí jí biskup aneb arcibiskup,

stienu smrti, aby we wšem následowati i wstawí ji arcibiskup na hlawu pede wše-

jeho zasliížil, o nmžto prorok Dawid pro- mi biskupy, a die tuto modlitbu: Wezmi
rokowal ka : Stolice twá, bože , na wky i 5 korunu králewstwie, kterážto ac nedóstoj-

vvkoma; prut zprawenie prut králewstwie nýma, wšak kiskupowýma rukama na twú

Iwého. A následuj onoho, jenž die : Miluj hlawu jest wstawena, skrze nižto swatosti

sprawedlnost a nenáwi zlosti. Neb proto chwálu, a cest a skutków moci zjewn

mazal t buoh twój olejem weselé na pí- znamenati rozumj, a skrze ni t líastní-

klad onoho, jehožto ped wkem mazal 20 kem býti tajemstwí našeho nebu new-
byl nad úastníky jeho Jesu Krista ho- dom. A tak jakžto my wnitní pastýi a

spodina našeho, jenž s uotcem a s swa- zpráwce duší jsme rozumieni, takéž ty ze-

lým duchem žiw jest a kraluje na wky wnitn prawý boží následowník a hrdinný

wkoma. Amen. proti wšem protiwníkóm cierkwe Kristo-

Po žezlu die arcibiskup tuto modlitbu: 25 wy obránce, a králewstwie tob od boha

Wšeho hospodine studnice dobrého, a daného a skrze úad našeho požehnánie

wšech bože ustawiteli prospchuow, daj miesto apoštolów i w^šech swatých po-

prosímy slúze twému N. pijaté dobe rueného statený zpráwce a kralowatel

zprawowati dóstojenstwie, a od tebe je- prospšný wždy aby byl, a mezi slawný-

mu danú est ra posíliti, ucti jeho mimo 30 mi wítzi šlechetnostmi drahého kamenie

wšecky krále , twým jeho požeh -{- náním okrášlen a odplatu wného šcestie ko-

wzbohaE, a na stolici králewstwie ústa- runowán jsa, s wykupitelem a spasitelem

wienstwím stwrJ, nawštw jeho w plodu, Jesu Kristem, jehožto jméno a námstwie

daj jemu dliihost žiwota , za dnów jeho aby nositi t wie , bez konce s radowal,

wzdy wzchodila sprawedlnost, aby s radostí 35 jenž žiw jest a kraluje buoh s bohem

a s weselím n wném radowal s králew- otcem na wky wkoma. Amen.

stwí, skrze Krista hospodina našeho. Amen. Jiná modlitba tato: Bože wnoslí,
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knii/.f moi, »st*ch wrahów promahatcli, Potom korunowán poctiwé od biskupów

|>o/.hT»»J loliolo sliilui Iwelio N., tobo bude weden pes kiior od oltáe ai do

s»ii liUnvu nnklonujiieho, a w dluhem stolice, a kuor bude zpieioali tuto re-

7.dra>vi a \v prospšném sícslie joj za- sponso: Žádáiiie duše jeho dals jemu.

howaj, a kdež koliwek pomoci Uvé bude 5 Poresponsoidiejemu arcibiskup takto:

iiazýwali , brzo pispj a zašlou a obran. Sloj a drž wiec miesto , kteréžtos až do-

Daj jemu prosímy Hospodine bohalslwie lawadto otcowým nadstiípením držal, d-

niilosli twé, naplil w dobrých žádost jeho, dickým práwem tob oddané, skrze moc

korunuj jeho niilosrdenslwím twým, aby boha Avšemohúcieho a nynjšie poruenie

lobé hospodinu dobrotiwým náboženstwím 1 o naše, to wz wšech apoštolów i jiných

ustawicné slúžil, skrze Krista hospodina sluli božich^ a jimžto žákowstwo swa-

našeho. Amen. tých oltáróvv blíže uzíš, tiem jemu weší

Potom kuor pone tuto anfifonu: Za- w miestcch podobných est ukázati pomni,

chowaj a bud" muž, a drž prikázanie ho- aby prostedník boží a lidský le prosle-

spodiua boha twého, aby chodil w cestách 1 5 dníkeni aneb prostednici žákowstwa a osad

jeho a stehl uslawenie jeho a prikázanie uinil.

jeho a swédecslwie i siídy jeho, a kam se Na tomto miest káze jemu siesti na

koli>vek obrátíš, potwr tebe buoh. stolici arcibiskup, ka: A na té králew-

Potom inhed djí poiehnánie na; to slwie stolici potwrJ tebe buoh, a w krá-

jest na synod ékati, a poíná s takto: 20 lewstwí wcném s sebií kralowati kaž Je-

Požehnaj tebe hospodin, a ostiehaj t, a sus Kristus, hospodin náš, král králów a

jakžto chtl t nad swým lidem býti krá- pán panujících, jenž s tebú žiw jest w jed-

lém aneb králewd, takéž na tomto swt not ducha swatého na wky wkoma.

scastným a wecuého sestie dajE úast- Amen.

nost. Amen. 25 Tehdy dá jim mír s celowáním; wse-

Poíná s jiná modlitba : Žákowstwo a chen pak zákowský sbor, takému zpráwci

lid, jehožto chtl (bóli) swú pomoci k raduje s , zwuiti chwálu a wysokým

twému potwrzení sebrati, swým zpóso- hlasem mužským zpiewati budu: Tebe

bením a twým poruenstwím
,

pedliilié Boha chwálímy. A obec pak : Hospodin

asy daj sastne oprawili Amen. Aby bo- 3 o pomiluj ny.

žielio nai)omínánie posliíchajíce, protiwen- Slib a wyznáwanie králewo ped sto-

slwie strádajíce, wšeho dobrého plnost ma- licí, ped bohem a ped lidem i zákow-

jíce, twého prikázanie wernií milostí po- stwem, tento jest

:

slúchajíce , na tomto swt tichosti poží- Wyznáwám a slibuji, ped bohem i an-

wajíce , wné chwály nikdy nebyli od- 3 6 dly jeho nynie a potom wiec, zákon a

lueni. To on dáti ra, jenž kraluje na sprawedlnost i pokoj swaté božie cierkwi

wky wkoma. Amen. a lidu mn poddanému podlé moci a w-
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domie zachowati a initi, s zachowáním prawicí Iwé moci wždycky a wezde ob-

milosrdného "Nvzezenie, jakožto s radii kli; bud stienem twélio daru odewšad

wrných našich najlépe nalézti moci budu, mocn zaslonna , aby widomého i ne-

a biskupóm kostelów božích dóstojnú a widomého wraha zlosti Avítz&ky wybo-

rádnú cest ukazowati , a to což od cie- 5 jowati mohla , a s Sarú a Rebekkú a

saów a králów kostelóm jim porueným s Liú a s Ráchel poctiwými a blahosla-

dáno neb nawraceno jest, bez porušenie wenými ženami plodem žiwota s\ve'ho ob-

zachowalij opatóm a hrabiem i nádobám tiežena nebo wzplozena býti zasliížila, na

kostelním podobnú est podlé rady wr- okrášlenie wšeho králowstwie , a stawu

nýcli našich initi. Amen. i o swaté božie cierkwe oprawowánie a také

zaslonnie, skrze Krista hospodina našeho,

jenž z neporušeného blahoslawené panny

ÁD NA POŽEHNÁNÍ KRÁLOWÉ. Marie bicha narodiw se, nawštíwili a

Jiito mají swtiti inhed, když se skoná obnowiti tento swt ráil jest, jenž s tebú

swcenie králowo , tiemto inem. Inhed 15 žiw jest \v jednot ducha swatého a kra-

korunowawse jeho, a ji když požehnati a luje na wky wkoma. Amen.

korunowati káze: tehdy prostowlasa a Opt jiné zehnánie ped oltáem též

s odkryt hlawú dwma biskupoma bude králowny
,
ped knizzaty a pány, skrze

dowedena ped oltá, a tu polozéci se arcibiskupa iekajícieho

:

ped oltáem, má se modliti ; kterážto od 20 Bože, jenž sám máš nesmrtelnost, a

biskupów zdwizena s modlitby, má opt w swtlosti pebýwáš nepístupné, jehožto

hlawy pokloniti; to uiniece, arcibiskup rozšafnost w swém zpósobení nemýlí s,

die tuto modlitbu. jenžs uinil, ježto budúcie jsU, a zoweš

Wšemohúcí a wný bože , studnice a ta, ježto jsií
,
jakžto ta ježto nejsú, jenž

poátku wšie dobroty, jenž ženského ná- 25 pyšné prawým skrowenstwím s knžstwie

rodu kehkosti nikakéž nezamítaje proti- smieláš , a pokorné milostiw na wýsost

wíš se, ale milostiw pijímaje radji wzwodíš: newypraweného milosrdenstwi

zwoluje^ , a jenž mdlé swta zwoluje, twého pokorn prosímy , aby
,

jakžto

silné wšeliké pohantis umyslil
,
jenž také Hester králownu dle židowského zdrawie

k wné chwále swé mocí twého wítz- 30 z wzenie nebo z uokow zproštnu do

stwie, w ruce Judit ženy, ukrutného ne- krále Aswerowy komnaty a králowstwie

pietcie lidu židowského , když nad ním jeho úastnosti jítis kázal , takéž tuto

kralowati chtl, wydati si ráil: wzezi sluhu twú pokory našie požehnáním a

prosímy hospodine na modlitbu pokory kesanské osady spasenie-dle k dóstoj-

našie, na tuto sluhu twú N., jižto pokor- 35 nému a wysokému krále našeho zdáwání

ným náboženslwím za králowú jsme zwo- milosrdn jíti poj, aby w králowého

lili 5
požehnání Ivvých dary rozmnož, i ji manželstwi slibu wczdy piebýwajíci styd-
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liwa . hli/.Kií paiionslwie palmu 7.(lrž.nie Po této modlitl) dá králowé žezlo

mohla obdrAli, a líospotliím bohu /iwemu arcibiskup, jiného zpósobenie nez krá-

a prawemu \ve wšem a nade nvíjccKo lotco žezlo, ale prut podobný prutu krá-

slibiti s uslawiciiLí žádala , a Irbú na- letru , bez modlitby. Pak wlozí prsten

dhiicím, což tobé libo jest, wším srdcem na prst její, ka takto modlitbu

:

skonala. Amen. Wezmi prsten wiery, znamcnie pnsnosli.

Znamenati jest, ie sukn králowé i ko- jimžlo aby mohla wsecli kacierských zlostí

sile mají býti ofeiri-ené napied i na zad warowali se , a pohanské národy mocí

at do pásu: a knz arcibiskup má ji ma- boží tisknuli a ku poznání prawdy pijíti,

žati na kiiž sirafým olejem na hlatc, na ' *^ skrze Krista hospodina našeho. Amen.

prsech i na plecí , a iieci , kdyi ji maze, Jiná modlitba : Bože, jehožto jesí wše-

takto: We jme otce i syna i swatého oka moc a dóstojenstwie, daj slúze swe"

ducha prospj tobé toto mazánie swatého N., znamením Iwé wiery, prospšné její dó-

oleje ke cti a k wcnému potwrzení na slojenstwí skonánie, w nmžto aby tobé

>vky wkoma. Amen. 1 5 wždycky ustawicna ostala, a tobé usta-

Potom modlitba po mazání tato: Swa- wicn slíbiti s žádala, skrze Krista hospo-

lého ducha milost
,
pokory našie úadem, dina našeho. Amen.

>v t plna sstup, a jakožto rukama našima Požehnáme koruny králowé poíná s
nedóstojnýma olejem pirozeným omyta aA7o: Bože, twých wérných koruno, jenž

lucnieš zewnitr, takéž jeho newidomým 20 na hlaw jích pokládáš korunu z kameníe

mazáním umazaná utucnna býti zasluž drahého, požeh-j-naj a posfwC korunu tuto,

wnitr, a jeho duchowným mazáním swr- aby jakožto ona rozliným drahým kame-

chowané >vždycky omyla neslušnosti waro- ním jest okrášlena , takéž slííha twá, nosce

wali s a hrdati nau s wší myslí , aby jejie , mnohým drahého kamenic ctností

užitené duše twé wždycky mysliti, žádati 25 darem, twú štdrú milostí naplnna byla,

i initi mohla, s pomocí hospodina našeho skrze Krista hospodina našeho. Amen.

Jesu Krista
,
jenž s bohem otcem a swa- Tehdy má ji wstawena býti koruna na

tým duchem kraluje na wéky wékoma Amen. hlawu od arcibiskupa, kterúzto wstawenú

Modlitba: Wšemohúcí wécný bože, pi- mají wzdrzowati se wsech stran šlechtici

plowiící duch twého požehfnánie na slííhu 3 eští. Arcibiskup pak má Heci, wsta-

twú N. pro nás modlície milostiw wzlij, wuje korunu, tuto modlitbu:

a kteráž skrze ruce našeho wzloženie Wezmi korunu chwály a est weselé,

dnešní den králowá ustawena jest , sw- aby stkwúci stkwla s, a wéným rado-

cenie twého dóstojna a zwolena aby ostala, wáním korunowána byla. Amen.

a nikdy potom od twé milosti odlúena 3 5 Modlitba opt : Úadem našeho dósto-

nebyla jakžto nedóstojná , skrze Krista jenstwie za králewú slowútné požehnaná,

hospodina našeho. Amen. wezmi korunu králowého zwýšenie, kle-
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rážto a nedóstojnýma, wšak biskupíma pomoc prawice twé, aby jakožtos požeh-

rukama na twú hlawu wstawena jest; a nal Abrahama nad pti králi s^yítzlljí-

proto jakto zewnit zlatem a drahým ka- cieho , a Dawida krále , w chwále twého

mním okrášlena stkwie se, takéž wnit jména wítzske' boje inícieho , tak po-

zlatem miídrosti a ctnostmi drahe'ho ka- 5 žehfnati a oswieftiti ráil tuto korúhew,

menie okrášlena býti snaž se , aby po kterúžto na obranu swaté cierkwe proti

záští tohoto swta, s miídrými dwicemi, nepátelské ukrutnosti nosie , aby we jme

choti wnému hospodinu našemu Jesu twé w rní a obraující lidu twého po nie

Kristowi dóstojn a slawn wstieci wyn- jdúce , skrze moc swatého kíže wítéz-

diíci , nebeského králewstwie sieni we i o stwie nad nepátely dobywše , radowali

dwéi zaslúžila wjíti, s pomocí hospodina s
,
jenž s uotcem a swatým duchem žiw

našeho Jesu Krista
,
jenž s bohem otcem jsi a kraluješ na wky wkoma. Amen.

a swatým duchem žiw jest a kraluje na

wky wkoma. Amen. Tu s dokonáwá korunowánie. A po-

Poíná s jiná modlitba : Wšeho hos\iO- 15 tom budu ísti tenie swatého Matje:

diu studnice dobrého , a wšeho prosp- W onom asu odšedše licomrníci, ui-

šenstwie dárce , daj slúze twé N. došlé nili radu , aby Ježíše popadli w reci. I

dobe zprawowati dóstojenstwie , aby od poslachu mlazši swé s Herodiány, kiíce

:

tebe jí danií chwálu dobrými skutky mohla Miste, wiemy, že jsi sprawedliwý a cestu

utwrditi, skrze Krista hospodina našeho. 20 boží wprawd uíš, a nenie tob pée o

Amen. žádném , ani hledíš na osobu lidskií : slu-

Po té modlitb šlechtici, ježto korunu šili dáti da ciesaowi, ili nic? Poznaw

tczdrzují , doicedú ji k stolici poctiw pi' pak zlost jich Ježíš , wece: Co mne poku-

prawenú, a tu ji posadie ; a sní bude šíte
,
pokrytci ? ukažte mi peniez platný.

šlechetná abbafyše swatého Jiie na Praze 25 A oni obtowachu jemu peniez. I wece

zákona swatého Benedikta, kterážto pro jim Ježíš: ije to obraz a nápis? Wece-

swé dóstojenstwie pozwána a prošena pi chu jemu : Ciesaów. Tehdy wece jim :

korunowání králowé wzdy má býti; a Proto wratte , což jest ciesaowo , ciesa-

okolo ní stan šlechtici a panie urozené owi, a což jest božie, bohu.

králowsttcie eského. Pak w uobtowá- 3 o Znamenati jest, když budu ísti tenie,

nie a míru nošenie a božieho tla pi- král a králowá mají složiti koruny swé.

jímánie owšem ád králowý diewe zna- A když odetu tenie, wtši mezi arci-

menaný zachowán má býti. biskupy nebo biskupy wezme knihy tenie,

Zehnánie korúhwe: Naklo hospodine i donese králowi, aby celowal, a potom

ucho twé k modlitb naší pokory, a skrze 3 5 králowé, potom arcibisknpoici, ježto mši

orodowánie swatého Michala archandla slúží.

Iwého a pána nebeských ctností, daj nám Credu djí a offerto: Slyš hlas nio-
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lUitby nió , králi mój a hoic mój ! nebo byli lícaslníkeni. Amen. A poje tob proli

k tob motUili se budu, bospodiue! wšein wiery kresCanské nepiálelóm wido-

Po offerfoii šlechtici a páni poiredú mým a také newidomým wílezstwie slawné,

krále k oltái'i, korunu jeho pied nim ne- a pokoje i odpoiwanie cierkwenébo síiast-

súc ; hrál pak má offérowati jeden chléb 5 ného t ui dalece i široce základcí.

bielý , striebrnici plnu irina , a zlato, Amen. Aby t wladastwie králowské dr-

jaktto králowému dóstojenstwi zdáli se žiece, lid tob poddaný kreslanskebo zá-

bude podobno. A králoirá takéz bude koná práwa osti-iebaje, odewšad bezpeen,

offrotrati. A jdúce k oltái, i zase se pokoje ticbebo požíwal, a t w sboru swa-

tcracujíce, 7ne icijtriený ponesu pied krá- 10 lýcb ustawiti ráil, a wným scestím lu-

lem i sceptrum. diež za jedno s tebií radowali s zaslúžil.

My prosímy hospodine, obtowánie po- To on dáti rac
,

jehožto králewslwie a

s>vf, aby i nám jednorozeného twého tlo ciesarstwie bez konce trwá na wky wko-

a krew bylo, i sliíze twému králi našemu ma. Amen.

N., na obdrženie duše i tla zdrawie , a 15 Opét znamenali jest , ze ten, jenž jest

na konánie porueného úadu , tebií daru- dal králi tenie celoicali , má po Pax

jícím , wždycky prospie>yali , skrze téhož domini wzieti mír od arcibiskupa mU

Krista hospodina našeho. Amen. slúzícieho , a nésti králewi i králowé s

Slowútné pozehnánie na krále a na kniehami: a po ném wsickni arcibiskupo-

lidy ped Agnus dei: Wšemohúcí bože, 20 wé i biskupowé dadie celowánie míru je-

ducha twého nás zboha weselím; a králi den po druhém králewi na swé stolici se-

našemu cierkewného pokoje požíwati daj díciemu.

w tichosti. Amen. Andla twého swatého Opt znamenaj , ze po umytí anebo w

wezdy jemu stráži daj a obránci , a tak umýwanie arcibiskupowo , neb po msi,

jemu jako nám ctností swatých daj posile- 25 zdáli s podobno, opt kniezata nebo

nie. Amen. Okolek králowstwie jeho za šlechtici piwedú krále pied oltá, a tu

dnów jeho pokoj obkli poctiwý , a kam- pijme tlo a krew bozi z ruky arcibisku-

koliwk s obrátí
, jeho proliwníków mysl powy mši slúzícieho.

umdlena buJ smucujície, a wšeho w nás Communio : Urozumj wolánie mé, pi-

duchowenstwiehojnost bud skrowna. Amen. 30 chyl s k hlasu modlitby mé, králi mój a

To on dáti ra, jenž s uotcem a s duchem bože mój! nebo k tob wzmodlím s,

swatým žiw jest a kraluje na wky wko- hospodine

!

ma. Amen. / hned die Complendu: Toto nás obco-

Jiné žehnáme na krále takto jest: wánie hospodine uisC od hiechu, a slííhu

Wšemoluící buoh, jenž t lidu swého 35 twého N. krále našeho ode wšeho obra

chtl býti zpráwcí, on t nebeským požeh- protiwenstwie , aby cierkweného pokoje

náním swt, wného králewslwie daj obdržal tichost, a po tohoto swta pomi-
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nutí k wcnému došel ddictwí , skrze mosazné ramena má. Potom wezme dalma-

pána našeho Jesu Krista, jenž s iebú žiw tiku, Hekaje: Oble m hospodine u pan-

jest a kraluje w jednot ducha swatého cie sprawedlnosti , a dielem síly obkli

na wše wków wky. Amen. m. Potom wezme rukawice , Hekaje :

Tuto se dokonáícá ád korunowánie 5 Nalezl m hospodin , sluhu swe'ho ; olejem

králowa i kiálowé eského králewstwie. swatým swým umazal ruce mé , ruka pak

jeho pomáhati bude mn. Potom wezme

prsten. Hekaje: Wezmu králowého dó-

Tuto pak poíná se ád obláenie krá- stojenstwie prsten a kesanské wiery zna-

lowéJio , k jeho welebnosti ukázanie neb id menie. Potom pláš s záponú wezme, ie-

k sudu; ale déwe nez se oblee, ped kaje: Oblekl m hospodin w riícho zlatem

ruchem die tento žalm : Pro sú s rydali tkané , a nemiernými záponami okrášlil

národowé ; a onoho žalmu tyto werše : m. Wstaicí potom korunu na hlawu,

Strach boží swatý bydlí na wky wkoma ; iekaje toto : Pomenšil jsi m málem mén

práwa hospodinowa wrna sama w sob. 15 od andlów, chwálií a ctí korunowal jsi

Az dokonie toho zahnu , a potom inhed m , a ustawil jsi m nad diela rukií twú

;

oblek jej. A najprwé oblee s to sukni, ztunil jsi w oleji hlawu mií, a ieše má

die: Abych milowal prawdu a nenáwidl zapojujície kak peswtlá jest, a milosr-

zlosti
,

protož umazal m buoh , bóh mój denstwie twé následuje m po wše dny

olejem weselé nad ddice mé. Potom obuje 20 žiwota mého. Potom žezlo wezme, ie-

s w stewíce králowé, iekaje tento kaje: Metla twá a kyj twój, ta m nt-

zalm: Swiecenie nohám mým slowo twé, šila jsú, metla zprawenie, metla králow-

a swtlo stezkám mým
;

prisáhl jsem a stwie twého. Potom jablko wezme, ie-

ustawil jsem ostiehati siídów sprawedl- kuje: Lid, jenžtos posadil w rukií mú,

nosti twé; ponížen jsem až owšem hospo- 25 zdráw ui hospodine, a požehnaj ddic-

dine, obžiw m podlé slowa twého ; wol- twie tAvému , a wládni jimi , a pozdwihni

nosli ust mých dobe libé ui, hospodine, je až u wky. Potom k stolici jda, die

:

a súdów twých nau m ; duše má w rukií Hospodin chudá iní a wzbohacuje
,
poni-

mú wždy, a zákona twého nezapoml jsem ; zuje a powyšuje ; wzkiešuje od zem
položili jsú hiešníci osidlo mn , a od 30 pracného a z bláta wywodí chudého ; aby

pikázaní nezbliídil jsem; ddinu získal jsem jej usadil s kniežaty a stolici chwály držal;

swdectwie twá na wky, nebo weselé a chwály božie držely jsú stžeje zem, a

srdce mého jsú; pichýlil jsem srdce mé uložil na nich swt; nohy swatých swých

k inní sprawedlnosti twých u wk pro zachowá a nemilostiwí we tmách skrie s,

odplatu. Potm wezme náramky, A-a ; 35 neb w síle swé mocen bude muž ; hospo-

Jenž uí k šermowání ruce mé a prsty mé dina budu s báti proliwníci jeho, a nad

k bojowání; a položil jest jakožto luišt nimi bude zwueti w nebesiech; hospodin
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bude Slídili krále leme a dá wládenie krá- siteli lwe'm weselí s náramno. Nei máu
lo>vi s>ve'mii a po\>'ýši rohu mazaného swé- býti sád ped žalmem: Pro jsií s wzry-

ho. Po obleenie die žalm: Hospodine, dali národowe, má éci: BUizený muž,

w moci t>vé uzdrawuje se krái , a w spa- jenž ueposliípil po rad nemilosliwých.

RAD PRAWA ZE3ISKEH0.

Psán jest mezi r. 1348 a 1355, nejprw latine (Ordo judicii terrae)we dwojí recensí, potom

také i esky, pekladem wšak swobodným, jenž originál swfij tu zkracuje, tu rozšiuje, tu i do-

konce na opak mní. jakož oit widti jest \ve wydání obau tcxtuw pospolu r. 1842 w Archivu

eském, dílu II. str. 76 — 135, kdežto i vvšecky rukopisné prameny jeho vvyteny jsau. Jest

i tento spis, jako kniha starého pána z Rosenberka, dílo spisowatele saukromého, nikoli pak

lákonodárce kterého; proež také nikdy zákoimé platnosti do sebe neml: a wšak, lícíc nám
nejen obyeje saudní, alebrž i nmohé zásady práwní, kterých nkdy u saudu zemského wCechách

sctríwáno, náleží jist knejdúležitjšínj památkám práwnictwí stredovvkého, jak we Slowanstwu,

tak i w Europ wubec. Celý spis poítá lánkuw 100, z nichžto zde kladau se jen i. 1 — 42.

1. 5 jma komorníka, jmá jemu ukázati toho

Kdyžby kto chtl z hla^\'y bratra swého zabitého , a rány jeho a riícho zekrwa-

neb jiného pietele koho pohnati k zem- wené jeho, w kterémž jest zabit; a to

skému Slídu , tento ád jmá zachowati : wšechno rúcho jmá sob ten komorník

najprwé, když jest ten jeho pietel zabit, wzieti i zachowati, aby je mohl w siíd

jmá ten den pomnieti , a pijda ped i o ukázati. Ale chceli ten
,
jenžto pohoní,

úedníky Pražské , tocižto ped najwyš- bezpeen býti : piwe toho komorníka

šieho komorníka a ped jiné úedníky, ped úedníky , af wyzná ped nimi , což

kterýchž móž dojíti, we dwú nedlí ot ohledal jest, a rúcho krwawé af pokáze,

zabítie toho pietele , i jmá jim opow- A to we dsky zemské kaž popsati , den

dieti a purkrabí Pražskému, a ka takto :15a léto , kdy s to stalo , a jméno toho

Páni , rate slyšeti , opowiedám Waší komorníka, kterýž jest wyznal , znamenati

Milosti , že tento pietel mój (pojmenuje kaž. Neb kdyžby ten komorník sšel die-

jej , a otkud jest byl) jest zabit na po- w e sudu , aneb žeby jeho jmieti nemohl,

kojné cest od toho (pojmenuje toho, kte- neb žeby to rúcho krwawé utraceno bylo,

rýž jej zabil a otkudž jest) ; opowiedám 2 o aby ped sudem ty dsky ukázal a ísti ká-

wám hlawu jeho, a prosí, dajte mi ko- zal; to bude mocno, jakoby ten komorník

morníka, aíby tu hlawu opatil. Tu po- wyznal ped sudem.

20
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2. 4.

Potom , kdyžby chtl pohnati
,
jmá pro- Tu ten pohnaný na tetiem roce jmá

šiti , aby jemu dán byl komorník
,
jenžtoby státi ; a kdyžby najwyšší komorník a sudí

pohnal Avraha jeho. Kterýžto když po- a písa najwyšší s jinými pány šlechtici

žene, jmá wyswdciti, když ten den pijde, 5 již sedli na siíd : tehdy ten
,
jenžto po-

k ktere'muž jest pohnal; a to jmá we dsky honí, stoje ped šranky
,
jmá sob pro-

napsáno býti. Tu pak ten den w hodinu síti eníka, a ten jemu jmá dán býti. Tu

dewátú, tociž o poledni, ten jenžto po- pak ten eník, utieže s s ním, i bude

honí, jmá opowdieti úedníkóm a purkrabí žalowati a ka : Pane sudí , tento mne

Pražskému , že stojí k prwniemu pohonu, i o prosí (pojmenuje jej) , abych jeho slowo

a ka: Opowiedám s Waší Milosti, že -svedl: peješli jemu toho i mn? A když

sem pohnal wraha swého, jenž jest zabil sudí dí: „Peji^% tehdy ten eník jmá

mého bratra ,
(pojmenuje jménem oba) , a jemu práwo ohraditi

,
jakž umie najlépe,

to chci wésti pede pány s plným práwem, a jmá prositi , aby jemu pán byl wydán

i z hlawy, i zpenž, w emž tu hlawu is z panów, jižto sedie na siíd , a ten jej

pokládám. A ihned dobuda eníka , i jmá nauiti , na které stran jmá státi

jmá we dsky kázati wložiti ob žalob. pede pány , tociž na prawej. Potom jmá

Tu znamenaj , že w zemském siíd jeden prositi , aby jim byla dána dwa pány, kte-

na jednoho nikdy nemóže dwií žalobu wésti, rážbyšta jmla jim raditi a w ucho šeptati,

jediné o hlawu, jakož jest již znamenáno. 20 což k jich práwu sluší, uiece je; neb

3. ten pówod, jenžto pohoní, pro welikú

Tu pak w hodinu nešporní opt s jmá žalost, že jemu pietel zabit, nemóž dobré

opowdieti úedníkóm a purkrabí Praž- pamti jmieti. Potom jmá ieci : Prosí

skému, týmiž slowy, jako diewe; potom ten pówod, a já jeho jménem prosím,

druhý a tetí den po tom roku takéž s 25 abychom jmli polowici panów k swej

jmá opowdieti w též hodiny, jakož s rad a ku potazu, aby s námi mohli ot-

prwý den opowiedal. Po tch tech dnech stiípiti, kdyžby nám jich teba bylo, kte-

wezme jiného komorníka , aby jej pohnal réžbychom wywolili; wiece miením jemu

k druhému roku ; a to we dsky káže na- i sob , abych mohl jeho žalobu podlé nau-

psati. A když ten rok druhý pijde, wšecky 30 enie panského prožalowati, a jej do šran-

ty opowdi jmá uiniti
,
jako na prwniem ków wésti , a wšecka práwa konati , což

roce uinil. A ihned k tetiemu a posled- k tomu sudu písluší ; a kdyžbych jej w
niemu roku wezme téhož komorníka, jakti- cem zameškal, neb na kterém slow po-

t byl na prwniem roku, nebo jiného. A chybil, aby mohl ieci: „nenie to mé slo-

když len tetí rok pijde, opt s jmá 3 5 wo", a mnií nebo jiným eníkem mohl s
opowiedali w též hodiny, jako na prwniem oprawiti ; a obecn wšecko jiné práwo jeho

a na druhém roce. i mé jemu miením i sob, což k tejto pi
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práweni prislusí ; a prosím pane sudí , aby niije jeho, olkiul jest byl) na pokojné esle

toho podal na pány, jestli práwa dosti bezprawne^ paklifby toho picl, chce naii

ohrazenie, jako sem ohradil jemu i sobe, ukázati swým žiwotem na jeho žiwot, jakž

af to ráí wynesti. A když sudí dle a jemu páni za práwo wynesií.

páni naleznu , což si >vymienil jemu i sob 5 7.

s práwem. toho jmáte požiti: a ihned jmá Tehda eník 'pohnane'ho jma rieci: Pane

jemu pán wydán býti, aby jej nauil, utieže sudí, prejcšli otpoweif uinili na též prá-

še s jinými pány, kde jmá státi w šran- \vo ohrazenie? A když sudí die „Peji":

ciech, tociž na prawé stran, a jestližeby tehda reíník pohnaného jmá otázati: Kdy

co ješt newymienil nebo neohradil, móže 10 seto zabitie stalo?

dobe ohraditi
,
potieže s s tím pánem. 8.

5. Tehda eník pówodów jmá ieci : tohoto

Tu pak pohnaný, staneli k siídu, jmá léta, tento den, pojmenuje kdy s je to

sob také eníka prositi , a ten jemu jmá stalo, po kterém neb ped kterým swátkem.

dán býti. Tehdy ten eník jmá rieci, 1

5

9.

pojmenuje jej jménem : Tento otludto. Potom eník pohnaného jmá otázali

:

pane sudí, mne prosí, abych jeho slowo jestli to úedníkóm opowicdáno ? A když

wedl, prejesli jemu toho i mn? A když úedníci wyznají , že jest: tehda eník

sudí die „Peji*^, tehdy eník jmá jemu pohnaného jmá otázali pówoda: jmáli ko-

práwo ohraditi, i pána prositi, aby jej 20 morníka
,
jenžto tu hlawu opatrowal ? Tu

nauil, na které stran jmá státi , a wšeho komorník jmá wyznati , co jest widl , a

práwa ohrazenie jmá uiniti, jako jest druhé rúcho krwawé pokázati. Pakliby toho

strany eník uinil, ^všecko zwlášt wy- komorníka nebylo, ani toho rúcha: tehda

mienije. Tu jemu jmá pán také dán býti, pówod jmá dsky pokázati ; a když pokáze,

aby jej nauil, na které stran jmá státi, 25 tehda na tom jmá dosti býti, jakoby ko*

tociž na lewej. A když jemu wšecko prá- morníka i rúcho pokázal.

wo ohradí, a sudí jemu die: Což si s 10.

práwem wymienil , toho jmáš požíwati. Tu pak eník pohnaného jmá požádati,

6. aby žalobu slyšal z desk. A budúli s
A když ob stran proti sob staneta: 30 dsky s žalobu eníkowú dliti, že to

tehda eník p(5wodów jmá ieci : Pane úedníci shledají : tehdy pohnaný prázden

sudíljižli mohu žalobu wésli ?" pojmenuje jmá býti pohonu i té winy. Pakliby s
toho pówoda. A když sudí die „Již": dsky se žalobu nedlily, a to úedníci

tehdy ten eník jmá ieci: Páni! ratež shledali: tehdy jmá otpowdieti , anebo

slyšeti na též práwo ohrazenie: tento ol- 35 newinen s k spráw a k newin zdvvi-

tudto žaluje na tobolo oltudto (pojmenuje háje, anebo s poznaje, že jest to musil

obaj , že jest zabil bratra jeho , (pojme- uiniti , brán s jeho násilí , a brán ži-

20*
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wota swélio, a to chce pokázati ,
jakž 14.

jemu práwo a páni naleznu. Potom pán, kterýž bude wydán pohna-

11. nému
,

jmá nad hlas ieci: Slyš! kdyžf

A když páni potaz naleznu a wynesú, káži w šranky wstupiti, jmáš lewú nohii

že by jmli o to sedati a žiwotem poká- 5 naped wkrociti a prawú potom; a když

žati: tehdy ob stran již nejmáta nikam pijdeš pede pány, jmáš na lewé koleno

w radu otstúpati. Tehdy eník pówodów pokleknuti i jmáš s ujieti lewú rukií za

jmá ieci : Pane sudí ! tento ottudto prosí, klín s lewé strany ; držiž a nebij, ani wstá-

aby jemu dán byl pán
,
jenžby jej nauil, waj , dokudž nebude kázáno,

kterak jmá k swému wrahu pistúpiti , a lo 15.

kterak jmá w šranky wjíti , kterú nohu Tehdy eník pówodów otieže , a ka

:

naped, a kterú potom, a na kterém jmá Pane sudí! jižli móže pówod wstupiti

kolen pokleknuti ped wámi, a w kterém w šranky ? Tehdy sudí dié : „Wstup !''

miest , a kterú ruku jmá klín swé sukn A když pijde pede pány , a klekne , i

držeti , a kterak jmá ieci diewe nežby i 5 klín sukn s prawé strany w prawú ruku

tím klínem swého wraha udeil , a koli- wezme : tehdy eník pohnaného takéž

krát jmá udeiti , a dokud jmá kleeti , a otieže , a ka : Pane sudí ! ponwadž pó-

kdy jmá powstati , a kdyby jml z šran- wod již jest w šranciech, jižli móže po-

ków wystúpiti. hnaný také w šranky wstupiti ? A když

12. 20 sudí die: „Již;'' a když již na swé miesto

Potom eník pohnaného má ieci : Tento s lewé strany pijde , a na lewé koleno

pohnaný, (pojmenuje jej) , chce swú ne- poklekne, a s lewé strany klín sukn w
winu pokázati, i prosí, pane sudí, aby lewú ruku wezme, že již oba hotowa

jemu byl dán pán, jenžtoby jej nauil, budeta

:

kterakby jml wstupiti w šranky, i též 25 16.

uiniti, jako jest prwní eník prosil. "' Tehdy eník pówodów žádati bude

13. pána, aby jej nauil, kterak jmá ieci,

Tehdy ten pán
,
jenžto jest wydán pó- diewe nežby klínem udeil swého wraha.

wodu
,
jmá nad hlas ieci : Slyšiž ! kdyžC A eník také pohnaného bude prositi

káži do šranków wstupiti, jmáš prawú 30 pána, aby jej nauil, kterak má ieci,

noh naped kroiti a lewú potom ; a když diewe než swým klínem proti pówodowi

ped pány pijdeš, jmáš na prawém kolen udeí,

pokleknuti, i máš prawú ruku s prawé 17.

strany za klín sukni wzieti, i jmáš držeti. Tu pán daný pówodowi nad hlas dié

:

dokudž nekáží páni tím klínem swého 35 Takto jmáš ieci: ty Pete (nebo kterak

wraha udeiti. jemu jméno djí) slyš ! prawímf , žes mój

wrah , neb si zabil Jana (neb kterak jemu
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jméno djí) bratra me'ho wlastnieho od- 21.

ludlo (pojmenuje), na pokojné cest bez- Tu sudí jmá jim rok položiti , a mie-

prawné ; a to chci pokázati mým žiwo- sto ukázati, kde jmáta proti sob pisa-

lem na twój žiwot
,
jakž m práwo zem- hati a potom s bíti.

ské a páni naucie. 5 22.

^ ^- A když ten rok pijde , tehda pówod,

Tehdy pán wydaný pohnanému nad hlas ^otcw jsa k bitw
,

jmá naped piisieci,

die: Ty jmáš ieci k pówodo^vi : slyš
j.,i^^^ jemi, p,^,ii rotu wydadie. A kdyžby

Jene neb Jakube ! jakož mi >vinu dáwáš, tu pMsaliu zmátl, tehdyby swií pi ztratil.

bych já zabil bratra twého Petra nebo lo Pakliby pisahaje prošel: tehdy pohnaný,

Wáclawa nkdy eeného oltud
,

na po- hotow jsa také k bitw, jmá pisahati za

kojné cest bezprawn : tiem jsem tob
s^^^^ newinu. Pakliby písahu zmátl, teh-

newinen , a to chci pokázati mým žiwo- jyby tu pi i žiwot ztratil. A pakliby

tem na twój žiwot
,
jakž mi práwo zem- pr^^el : tehdy s inhed jmáta bíti bez

ské a páni naleznu. is odnie, jedno w sukniech a w nohawi-

1^- ciech, s mecmi a za štíty, w šranciech

Tu jmáta zaruiti , aby s bila o ži- jí^ piprawených, jako jest obyej.

woty; a jmá jima den a miesto ukázáno 23.

býti, jakož jest obyej a práwo, kdež Tuto znamenaj, zeza staradáwna tento

páni naleznu. Pakli jest proti žalob po- 20 ád byl jest, kdyžby pohnaný písahu
znal s, a ka: „To sem musil uiniti pro zmátl, a po tetí s neoprawil, žehy ztra-

jeho poátek, brán swého žiwota:" tehdy til i pi i hlawu. Proti tomu z piezni

ihned klíny w hromadu tikrát udeiti páni sú byli nalezli jednomu za nebožce

jmáta; a oba budta pilná, abyšta upiemo Ciesae, že pro tu písahu nejma ihned

udeila proti sob, by s žádný nechybil. 25 gfat býti, ale že jest swú pi ztratil, a

A kdyžby páni shlédli, na kterémžby sešlo ten pówod jmá získanií jmieti. Ale mie-

žeby práw neudeil : tenby swú pi ztra- sto sttie tento pohnaný jmá dán býti

til. Ale kdyžby oba práw udeila , žehy do wného žaláe , aby jeho purkrabie

páni pochwáhli: tehdy eník pówodów Pražský chowal až do smrti, jakož na

jmá sudieho otázati
:

Jižli pówod móž 30 wzn slušie ; a pakliby purkrabie Praž-

wstáti a z šranków wyjíti? ský byl jeho pietel pirozený, tehda jmá

20- dán býti do jiné wazby, kdežby s krá-

Tehdy ten pán, jenžto mu >\7dán kna- lowi a pánóm zemským zdálo, a tu jmá
uení, jmá jemu ieci: Wyjdi, jižf je as. chowán býti, jakož na wezn slušie, do-
A takéž eník pohnaného jmá otázati, 35 kudžby král a páni zemští jeho newiny
jižli móž wstáti a z šranków wyjíti? Tu neoptali úpln, aneb dokudžtby ten pó-

pán jemu wydaný jmá ieci : Wyjdi. wod a jeho pietelé jemu té winy neot-



619 TRNÁCTÉ STOLETÍ. 620

pustili , a za krále a pánow neprosili, a nikdyby on ani jeho dti nejmliby prá-

aby byl propuštn. wa zeinske'ho užíwati.

24.

A kdyžby z tú obú nesml se který

bíti : driewe než w šranky wejde ,
jmá

prositi pánów, aby jemu potaz dali s pur-

krabí Pražským; kterýžto purkrabie jmá

jej bezpen prowoditi tri míle ot hradu

Pražského , tak aby mohl utéci ped ná-

silím swých nepátel.

25.

27.

Tuto znamenaj, když pak ten pohnaný

5 nesml práwa dostáti , nebo který rok

zmeškal , k siídu nebo k bitw : tehdy

ihned tomu pówodu jmá býti dáno za

práwo stane', a on dá památné'. Tu pak

když koli chce pówod, z té hlawy i z tch

1 o penz hlawních
,

jmá wzieti komorníka,

aby napomanul pohnaného, aby s s ním

smluwil w šesti nedléch. A když tch
Ale kdyžby již w šranky oba wešla,

g^^^
„^^vj

^^.^^^ a on s s ním nesmlu>yí,

a poala s bíti, a kdyžby nkterý z nich
j,„^ j^ ^^ ^^^^. ^^^^-^-^ ^ --^^^^^^ ^^^^^_

ustal, jmá žádati otpocinutie , a w tom ^, ^^^^ ^^^^^^^ ^ ^^^ ^^ ^ ^^^ ^^^^^.-^ ^p^j
jmá uslyšán býti. Tu purkrabie Pražský ^ ^^^^^- „edléch. A když druhých šest

jmá mezi n wložiti sochor, aby pes ten ^^^
vj

^.^^^ a on s s ním nesmluwí, opt
žádný na druhého nesahal až za hodinu

; ^^ j^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^-^-^ ^ ^^^^^ ^^^^-^^^

kterýžto sochor dwa úedníky, tocižto ko- komorníka, aby jej opt napomanul, aby
morník a sudí hotow jmáta držeti; a kte- 20 s sním smluAvil w šesti nedléch w po-
rýžby jeho žádal, aby hotow byl až do

giedních. A to napomínáme komorníci

tetice k otpoinutí, a wždy za hodinu.
j^^^j^

„vj^j^. ^ .^^^^ ^^^^ ^.^^ .^j^^,^ ^

26. trhem prowolati w mst, k kterémuž naj-

A kdyžby jeden druhého pemohl: teh- bUž pisedí.

^Y J6J jmá swii rukií stieti, a lilaAvu je- 25 28.

mu mezi nohy wložiti; léby s králowú A když tch osmnádste nedlí mine,

M olí a s panským powolením bylo mezi a to we dsky bude znamenáno : tehda

nimi lepšie zjednáno. A kdyžby jej sCal, ten pówod má wzieti jednoho úedníka

a hlawu mezi nohy wložil, tehdy jmá po- a jednoho komorníka, a ti jej mají wzwé-

klekniíti na jednom kolen a podkowati 30 stí na ddiny pohnaného, jakož jest oby-

králi a pánóm z prawého práwa, a dwa ej. A ihned ten pówod s jedním komor-

halée na wložiti, a tmi jej ofrowati. níkem bude panowati na tch ddinách,

A tak zwítzí nad ním a práwo obdrží jakož jest obyej. A když opanuje, a to

w téj pi. A to jemu jmá we dsky wníti, we dsky bude znamenáno : tehdy tomu

aby toho žádný pietel nemstil. Pakliby 3 5 pówodu má dán býti úedník , aby jemu

kto toho mstil, teiiby ztratil žiwot i zbo- othádal ddin pohnaného w tch penzích

žie, k Králow Milosti i ke wšem pánóm, hlawních, a úadu tolikéž.
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29. chtl koho pohonili: má se wc dsky si-

Pak když se lo wše dokoná , a po- rolkeni psáti, a iecník jeho má jemu si-

hnaný nesmluwi se s pówodem i s lired- rolíie práwo ohraditi. PakHby loho ne-

níky: tehdy len pówod, kdexby koliwek uinil: tehdy pohnaný má otázali, jestli

nalezl poiinaiielio, má jej jieli nebo za- 5 to jeho slowo, což jest jeho eník olira

biti, a proUole jemu stehn, i má jej dil. A kdyžby rekl, jest: tehdy polinaný,

k ocasu koiiskemu za nohy priwázati, nic oswde to úredníkóm , má iieci : Pane

s nlio rúcha neswláce, i wleci jej pod sudí! jdeE proti mn práweni jako muž,

Pražsku šibenici. I má lo opowdieli prolož se mnú má konati jako muž, ale

líiedníkóm, a komorníka wzieti , aby jej i o ne jako sirotek , neb jest jemu neohra-

ohlédal. A když to komorník wyzná, má dil práwa sirotcieho. Tu jemu páni mají

lo >ye dsky wložili , a žádný toho nemá nalezli, že nemá užíwati sirotcieho práwa.

mstili. 33.

30. A pakliby jemu ohradil práwo sirotie,

Tuto znamenaj, že ten pohnaný, když- 15 tehdy kdyby ml wstiípiti do šrank()w, a

by byl u swé ženy oddané' nalezen , a klín w ruku wzieti i udeiti proti pohna-

ona jej ol)jala, a nebo swým ruchem pi- nmu : tehdy móž kterýžkoli pietel jeho

kryla , že ot nie nemá wzat býti , ani wstiípiti a za sud wésti až do bitwy.

které žalosti trpti. A také , kdyžby byl A kdyžby s ml bíti , tehdy ten sirotek

u hrobu swatého Wáclawa w Pražském 20 má stáli ped šranky, mec a štít drže, a

kostele, a nebo ped králowú Ceskií, také ten pietel má ten me a štít wzieti

tu nemá wzat býti, ale pokoje požiti. z jeho rukií, i bíti s za sjeho wrahem

31. až do skonánie, jakož swrcliu psáno jest

A znamenaj , že o hlawu ani pówod (kdež dwa prsty ukazujeta).

ani pohnaný nemóž ižádného porucníka 25 34.

uiniti miesto sebe. Ale kdyžby pówod Když rowný rowného podlé urozenie,

koho jiného z hlawních penz pohnal, tocižto pán pána, wládyka wládyku z hla-

nežli toho
,

jenžto jest jeho pietele za- wy pohoní , wšeho téhož ádu
,

jako

bil : wšecen týž ád w siid máta jmicti, swrchu psán jest, máta požíwati , i máta

jakož jest swrchu popsán
;

jediné kterýž 30 se bíti s mei i se štíty. A pakliby

chce z niil, nebo oba móžeta porucníka nižší wyššieho , tociž wládyka šlechtice,

mieti, a miesto sebe k bitw wydati; i pohnal z hlawy: kdyžby ten pohnaný ohra-

máta s bíti kyji a za štíty , až jeden dil swé práwo ped žalobu, diewe než-

druhého i pemó2, a tak pi obdrží. by na žaloba wyšla, aneb jemu jeho

32. 35 eník to wymienil, a ka : kdyžby pišlo

Wiece, kdyžby kto let nemaje, z hla- na bilie, bíti s s ním nechce, nebt jest

wy otcowy neb kterého jiného pietele nižšieho urozenie , nežli on : tehdy ten
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pohnaný swú newinu má pokázati písahu swú newinu pokázati na kíži pisahaje

na kíži sám sedm se zmatkem; a když- sám sedmý, jako swrchu psáno jest.

by wšickni prošli , má prázden býti, a 39.

pakliby jediný zmátl , tehda tu pi ztratí. Pakliby panna, ježto se muže otpow-

Ale kdyžby sob tolio práwa ne^^'ymienil 5 dla, koho z hlawy pohnala : ta má uží-

pred žalobu, má se s ním bíti, ac i jest wati práwa sirotieho , aby její pietel

pówod menšieho urozenie ; a ta bitwa má kterýžkoliwk mohl súd we'sti až do bit-

jíti týmž ádem, jako swrchu psáno stojí. wy s jejím wrahem, týmž ádem jako

gg swrchu psáno stojí.

A pakliby wýše urozený menšieho sebe * ^ ^^'

pohnal z hlawy, a kdyžby nechtl bíti se ^ pakliby wdowa koho sob rowného

s swým wrahem : tehdy má jemu eník ^ "^o^^^^ Pohnala z hlawy mužowy neb

wymieniti ped žalobu jeho urozenie; ^^t^^ého swého pietele
:

má tiem ádem

tehda má sám sedm pisahati na kíži, P^^^ti pohnanému jíti, jakti muž. Pak když

jako swrchu psáno jest. A pakliby po- ' ^ ^ s ním bude mieti bíti, tehdy ten po-

hnaný nechtl pisahati , boje s, by ne- »'»«"ý "^^ ^ dole wykopaném státi až po

zmátl písahy : má žádati bit>vT s pówo- P^s s meem a se štítem welikým, a w

dem, a pówod s s ním musí bíti, anebo to'" ^^^^ obraceti s, jakž móže, a brá-

jej propustiti; nebo nesmíti s bíti sníže "^ti ^^ jí. A ona má také býti s meem

urozeným, také jeho nemá pohoniti. 2 o a se štítem w šranciech w okrúhlých k to-

mu piprawených. A on z dolu, ani ona

,, , , „ ze šraiików nemá wyníti, dokudžby jeden
Kdyžby mestenm nebo sedlák kterého « , ,.,

druhého nepemohl. Pakliby z nich který
šlechtice nebo wladyku pohnal z hlawy, a

, , , , , .

wysel, tenby swe prawo ztratil. A panna
kdyžby pohnaný swé práwo ohradil a ,,.,.. , ^. , , v.

25 w osmnadsti letech, nebo starsi, kdyžby
wvmienil ped žalobu , že s s mm biti . ^, , , , , , . v ,. v... chtla tak s swým wrahem biti se, tehoz
nechce: sám sedm má pisahati na krizi, •

., .

ma prawa poziwati.
jako swrchu psáno jest.

^*' Kdyžby kto ped králem nebo ped
A pakliby mštnín sedláka pohnal : má- 3^ g^^^^ pj^^^ s^,,^^ poátkem koho zabil,

ta s bíti kyji a s štíty welikými , neb
^^^^^^^^ ^^ popaden, má ihned sfat býti,

jsta oba jednoho ádu chlapského ; a to
gj^ (jgjj„y ^ zbožie jeho nemá ztraceno

jest ot staradáwna ustaweno, že k tej ^^ ^ pakliby ten wrah tu nebyl po-

bitw nemála meów užíwati. pgje„^ a ott^d utekl: kdyžby král eský

38. 3-) nebo úedníci Pražští na swú písahu

Kdyžby žena, majíc swého muže, koho wzali, že sú to widli, ježto jej zabil: o

z hlawy pohonila : tehda pohnaný má tu hlawu nemá žádný pohon býti, ale
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ten, jenžto má o lu hlawii práwo státi,

má to >vyznánie we dsky wložili, a na

jeho ddiny i na má práwo we'sli plným

ádem ,
jako swrchu psáno jest

,
jakoby

na plným siídem dowedl. A o tu hlawii

mezi nimi neiiióž smliíwa býti , bez krá-

lowy wóle anebo jeho hofmistra.

42.

Kdyžby kto \\-yššieho rádu neb rodu

ot nižšieho byl pohnán z hlawy, a na pí-

saze sám nebo který pomocník zmátl:

len nemá sfat býti, ale má tu hlawu slo-

žiti podlé šacowánie a nálezu úredníków

Pražských, lociž najwyššieho komorníka,

sudieho
,

písae a purkrabie Pražského:

5 kteížto wšickni s panskú radií mají hlawu

tu šacowati podlé swých písah. A pak-

liby s o to smluwiti nemohli : tehdy pan

král nebo jeho hofmistr má je preslyšeti;

a kterejž stran priwolí , toho má po-

10 slušná býti druhá strana, a na tom má

ostati a t. d

TKADLECEK.
Ludwík Tkadlecck a milenka jeho Adiicka žiwi byli w druhé polowici XIV wku u

dwora owdowlé císarowé Alžbty we Hradci Králowé. Byla Adiicka krása wku swho,

pro kteraužto, když se za jiného prowdala, Tkadlecek hoekowání swé neukojitcdlné poal,

a milenku swau, krásu i ctnosti její pérem swým, jejž od jména swého lunkem tkadlcow-

ským nazýwá, zwcnil w rozmlauwání mezi Žalobníkem a Neštstím. Znamenitá jest pro

jadrnost a obratnost jazyka. Jest do nm. peložena (w Dob. Lit. II Aufl. S. 158). Rkp. na

Strahow pi kronice Trojanské, Tristramu a Dalemilowi, kdež chybí naped list a zadu n-
kolik. Jiný nowý w Museum. Tištn pod jménem Starobylá Skládanie, památka XIV wku
od W. Hanky w Praze 1824. 8. dwa dílce.

led neštstie odpowídá zalQbniku, a

prawí, ze to, coi jest koli uinilo, ze jest

dobe a prúw uinilo z swého ádu; a

ze netoliko, ale co s koli narodí na swt,

bu starý lowk neb mladý, urozený neb

neurozený, uený neb sprostný, svtský

neb duchowní, ze nešestie zbýti nemóz,

ani jeho ujíti, bydli jakž bydli.

Opice wšetená pišedši ke Iwu, an spí

a odpoíwá w pokoji, dawši jemu políek,

i chlieše utéci; lew procítiw, ujem opici,

i utrh jie ocas; i podnes jest opice kusá

a bez ocasa. Zajiec rychlý pišed ke Iwu,

ušfknuw jej, chtieše utéci; a lew ho cht

1 5 uhoniti a postihnuti, za hlawu ho lapí, a

uši mu pitiehne ; i podnes jest zajiec s dlú-

hýma ušima. Koka hrajíc se psem, i udra-

sla ho ; i podnes pes nenáwidí koky. Též

ty také iníš, Tkadle, chceš s o nás

2 otieti, a nás jako swú eí powaliti, ja-

koby nás mocí poraziti chtl, a jakoby nás

mocen byl. Chowaj s nás, a£ kóže ze-
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drána nebude. Chowaj se ocasa nezbiida. anižto ádu nižšieho: šlechtilé šlechtice,

Chowaj se psieho linwu, a wiece nežli rytiee, panoše, wládyky ; anižto ádu naj-

psieho. A zdali toho newieš, že Šaloniiin nižšieho: mšEany, sedláky; takéž w du-

prawí, že pacholek neb služebník poddaný chowním stawu jako w swtske'm; ani ádu

swému wyššiemu nemá býti nade pána ? 5 pohlawie ženske'ho , neostawili bez našie

Zdalis neslýchal a neítal w epištole n- památky •, a netoliko na lidech moc swií

jakého mistra Bernarta mnicha, jenžtot píše ukázali, ale druhdy i na nme'm howadu a

o ádu hospodáském , a ka : Sluha, jenž nad nmými zwieaty moc swií ukazujem.

s pánu protiwí w jeho skutciech a w Aniž my koho ctiemy pro wysoký uro-

jeho obyejiech, a w jeho moci, nema lo zený rod. Aniž my minem koho, pro jeho

býti chowán, než jako píštie a budúcie hlubokých smyslów umnie. Aniž my s
zlé hanebné a zle býti zahnán. A zda ty lekámy kterého reka, aniž my s stydie-

mníš, bychom tob w tom chtli sedti, my kterého mudrce; aniž my které krásy

aby ty, jsa pod námi a w našie moci, šetiemy; ani milost, ani nemilost, ani ža-

a již w našie poruc, i chtl s nám tak 1 5 lost , ani mladost, ani starost, nic bez na-

šeredn protiwiti? Chowaj kóže, chowaj šie potky nenie, ni dtinstwie, ni mládež,

ocasu, chowaj s psa. Wz to tedy, žef ni jinošstwie! A zdali mníš, žes w jinoš-

toho ukrátiti chcem, a tob to již nad ském kraji a stawu, by wše pemohl, by

hlas powdieti, že to, co sme nad tebú wše býti mohlo po twé wóli? Powz nám

a proti tob uinili, neb nad kým to 20 Tkadleku, když s námi tak chceš zajíti

cinieme, žef sme práw uinili a dobe. A eí protiwnú, a prawíš, žejest tob mnoho

netolik tob nad tebú, ale kady s obra- dobrého sešlo námi od twé utšené. Ba

tímy na swt, swú moc na wše strany Tkadleku, ítallis kdy w knihách kterých,

ukazujem, památku po sob ustawujem. by kdy lowk který na swt, jenžto

ti mudrcowa onoho skládanie, jemuž jm 2 5 podlé obyeje obecného pirozenie žiw byl,

Faliscenes, ten prawí : Nic nenie tak by kdy byl bez našich potek, krom to-

mocného na swt, tak podlé zbožie jako likžto oslawných lidí a swatých, jižto byli

podlé síly, by nkdy potky anebo nkdy nad obyej obecni a nad pirozenie žiwi

škody njaké nemlo od protiwnosti swta. podlé milosti božie. Musíš ieci , žes ani

A co jsú protiwnosti swta, jedno my ne- 30 slýchal, ani kde ítal; sám jsi pak i nad

šestie, jenž jsme bohem samým wydáni, to žádného newídal. Cím ty pak chceš

rozliné lidi rozlinými protiwnostmi je šastnjšie býti, abychom t wíce ctili,

potkati, onoho dnes, onoho zajtra; onoho nežli ciesae Julia neb krále Aleksandra,

jmem w swú moc, onoho za chwíli po- aneb dobrého, wru dobrého Karla cie-

púšiemy. Na to jsme my wydáni, aby- 3 5 sae, w ty asy krále eského? Jižto

chom ani lowka ádu wysokého : cie- jsúce mocni, Však našeho osidla a našeho

sae, krále, kniežata, markrab, hrab; protiwcnstwie druhdy ujiti nemohli. Medle
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ztei st^, koliko se jest našich píhod pii- rádu wyššieho z nižsieho , tak máme po-

hodilo jedno lem, jenžto je znáš a jen/,los nížili, jakož se jest sám elilel powýšili.

o nich za Iwých iasów slýchal, bndto A jakož mienil nad jinými býti, aby také

wysokeho, nebli nízkého iádn; a kolikrát tak a takým inem pod jinými byl a pre-

se jim to pihodilo, wypsati ty ani wymlu- 5 býwal. Zdali se to neukázalo námi na oné

>viti iii kto nebude moci. A mina wšecky krásné žen Judit, dobré židowce, ježto

jiné pi-ihody, popiš jedno píhody ty, ježto jie Olofernes král s jinými dobrými ze-

je mli ot nás ti králi, jižlo jsú byli w námi neest ukázati chtl, aniž jinak to

Uherské zemi, jakož jsú Uhri wysazeni

;

opustiti mienil? Jemužto hlawu sama se-

konce jim nebude. Ach, chcešli, jakož i lo žala; a jakož pychem tisknuti chtl, tak

móžeš, swé prolíwnosti na swé mysli sob pychem zahynul, wóle jeho minula. Ne-

samy pipomenuti, cos jich také od nás wieš toho ješt Tkadlecku, žet prawie to

jml? ježto dobe bylo podobnjie o ty na lidé miídrí, že asto lowk umyslí sob,

ny wolati, aneb s námi o to zajíti, ježloE by to již tak bylo, a prwé než toho do-

jesl najednú hrdlo, zbožie, est a twé wše 15 >vede tak, jakž sob umyslil, asto jemu

dobré platilo , a podobné jest bylo o to to zrušeno bude, a ne jiným ale námi. A
mluAviti, nežli o tu twú jislú. Protož ml co jsme my tch dworných myšlení dwor-

Tkadleku, nemhnv s námi wiec o swií n rozliným lidem zrušili! Již ne jednu,

libiku. Nemj nás lak za lehké moci, ale astokrát již mnli, by to jinak býti

nemní bychom twój towaiš byli , ncmni 2 o nemohlo, co sob umyslili. Ale nechtie

byC bylo jako mníš. Wz žeC tebú i kaž- tomu druzie porozumti, že wšechny wci

dým moci naší mocn wládnem. To sám na swt mají swého zpráwci. Nad to pak

widíš, ŽeC nic neminem, nic mimo s bez ty slyš, prawíš, že té swé milé pro ny jsi

našie odpowdi nepúštieme. Cinieme jako zbawen. A že proto máš mnoho protiw-

slunce, to wšemu swtu swielí, a samo w 25 ných píhod a posmiewánie, postrkánie,

sob jest swtlo : též mladému jakožto sta- zhrzenie, utrhánie a rozliné zámutky. Ne-

rému, též pohanu jakožto židu, též ke- diw s tomu, že máš posmiewánie; jestli-

sfanu jako Heku, též dobrému jako zlé- žef s posmiewá menšieho ádu nežli sám,

mu. též chudému jako bohatému. Též také pehowjto; pakli s kto ádu posmiewá

žádný z tch nenie, by nkdy našich pó- 30 wšieho nežli sám, raduj s tomu; a

tek neokusil. Trp ty také, Tkadlecku, podlé sám seznati móžeš a ieci, žes zle uinil

obce. Smilis na swé mysli nad jiné s a hliíp, žes s toho byl chopil, co
zpuiti a wyskakowati, smj s za to ne- ostáti nemohlo. Jich posmiewánie tob

stydli, ani s nás proto pokrýwati, by již bu nawrácení swého blúzenie. Pra-

se za to chtl stydli, žef jsme t twej 35 wíš, že s posmiewají: a kolikrát jsi ty

tob milé zbawili. Námf jest tak to po- s jiným posmiewal? a již pijda k sob

rueno, že lowka každého, jakos ty, neb sám, i ty s sob potom posmiewali bu-
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T03IA ZE štítného.

Pocházel ze staroeského rodu rytífiw Štítných ze Štítného, b^^w ddicem statkw

nehojných vve Štítném, w Zásmucích a Chotemicích. O žiwotu jeho iiewí se wíce, než co

ze spisuw jeho a ze piedmluw k nim pozdji psaných wybrati lze. Takto prawí se w ruko-

pisu Budišinském : „Byl za asu krále Wáclawa eského panoše jeden slowútný, Tóma ze

Štítného, literát dobrý, w swých létech poctiw a w šlechetném žiwotu do starosti zachowalý

;

a weda žiwot bohomyslný a pokojný na swé twrzi, složil a wyložil tyto kniehy eským

jazykem oc." W rukopisu we. bibl. Pražské psal o nem r. 1454 písa Hradecký Matj apka

w tato slowa: Tyto kniehy — „složil jest slowútný panoše, bohumilý Tuoma z Zásmuk a

z Chotmic dtem swým wlastním nynie túc ped osmdesáti lety (t. j. r. 1374) o rozli-

ném kesanských wcí nauení" oc. Dle zpráwy podané w Archivu eském (III, 466) r. 13.S1

vr nájem daw ddiny swé we Štítném, r. 1394 opt je k sob potáhl. Co staec sedmdesáti-

letý dokal se i poátku hádek na universit Pražské o nauce Wiklefow ; a také sám zmínku

iní o nepokojích w zemi eské za krále Wáclawa skrze wládu markrab Prokopa r. 1397—99

powstalých. Není tedy pochyby, že narodiw se okolo r. 1330, a jakž sám o sob prawí,

„w uení ztráwiw prwá léta swé mladosti", žiw byl až do konce XIV století. A we spisech

swých mírn o sob mluwí, byl wždy na swj swk muž oswícený a uený, umje latinský

jazyk, z nhož rozumn pekhídal a wybíral, i nmeckému rozumje, jakž to wyswitá z toho,

že odwoláwá se na nmeckau píse slyšenau (w rkp. Opatow. str. 419). Psal knihy swé

pedn pro nauení dítek wlastních, „aby mohly krátiti chwíli, túc w nich, a zwlášt we
swátky doma we wsi, kdež ani kázanie býwá ani nešpora*'

;
potom ale i pro každého, kdožby

ísti chtl spisy jeho; kteréž on, jak se zdá, po celý žiwot spisowal, opisowal a pedláwal, tak

že wíce rozdíluw neboli recensí jich powstalo. Tak na píklad w rkp. Rozmluw prawí, že po

smrti tí dtí swých ten spis obnowil ; a z knih Uení kesanského, jež byl r. 1374 dohoto-

wil, opt po roce 1394 pro dceru, bezpochyby jedinau mu zbylau, coby jí se hodilo, \\^iahowalí

krátil, šíil a nowými ástkami množil. A tak, co známo, prwního spisu dw, druhého ti

recensí powstaly, od nho samého pocházející, a, že z jeho péra wyšly, po slohu snadno

poznalé. Jsau pak spisy jeho, pokud je známe, následující:

1) Rozmhncy nábožné. Záležejí ze dwau dílw : rozmlauwání otce s dtmi a duše se

swdomím
;
prwní jedná o poznání boha i o wcech nebeských, druhá o lowku a o nábo-

žcnstwí. Rukopis Gersdorfské bibliotheky w Budišín neauplný jest, alioli ze dwau ástek

rozdílných, prwní pergamenowé z prwní recensí, druhé papírowé z dralié rsconsí, cbojí wšak

ze XV století, záleží. eské Museum chowá nowý jeho pepis. Z díla tohoto nic posawad

tiskem na swtlo new^šlo.

2) Knihy lícení kestanského. Psal je r. 1374, jakož mimo uwedenau nahoe zprá^vu

také zmínka o berní pro zemi Bramburskau onoho léta w echách rozepsané to dosweduje.

Prawí pak o nich, že je spisowal „sám klada ze swé hlawy, jakž mi sej' zdálo padobné, což

sem kde etl neb slýchal na kázaní aneb od uených, aneb se mohl sám domysliti." Rkp.

sauwký (od r. 1376) we wecjné bibl. Pražské (XVII. A. 6) na pergam. fol. listw 157, krásn
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psaný i nkolika obrázky ozdobený, osahuje tyto knihy: 1) o wíe, nadji a milosti, s wý-

kladoin pátere: 2) o stawii panenském, wdowskéin a manželském; 3) o hospod.írstwí, hospo-

dyni a eledi ; 4) kak se zdejší stawowé lidští pripodobnáwají k angelským kóróm, (kdežto

se nauení klade duchowním, zákonníkóm, ueným, saudcím, pánóm, wládykám, thaóm,
kupcm, kramáióm ;) 5) ostnec, o pokušení, a 6) o svvátostech. Jiný rkp. w eském Museum

od r. 1465 srowuáwá se s pedešlým, toliko slowce jednotná asto meníwá. Tetí rkp. we.
bibl. od r. 1492, s prwním co do wecí a poádku srovvnalý jest, ale co do slohu rozdílný,

v

brzo kratší, brzo delší, brzo pedeláwaný. Poslední rkp. Opatowický, nyní w eském Museum,

jak widno od Štítného již starce pro dceru pedlaný, dílem zkrácený, dílem zmnožený ze

spisu Richarda a S. Victore o stawu wnitním loweka, a z Roberta llolkota o maudrosti.

Tiskem posud wyšly jen ástky nkteré w Tomsowé knize Uber die Veránder. der bohni.

Spr. 1805 a w asopisu esk. Museum 1838 str. 3, 1841 str. 317, 332. Zpráwa širší o tchto

knihách uení kesfansUého te se \v Rozboru liter, eské 1842 str. 195.

3J Reci síráteni. Jsau tení a wýklady na nedle a svvátky celého roku. Jediný známý

rukopis, na pap. we fol. listu 253 ze XIV století, nacházející se we we. bibl. Pražské (XVII.

C. 15) neaui)]ný jest, i s poátku i u prosted i na konci. Sloh sám dosti patrn dokazuje,

že to jest dílo Štítného, akoli ei ke dni a swátku svv. Wawince, na kterauž se Štítný

jinde odwoláwá, w rukopisu tomto se nedostáwá. Tištno z eí tchto posawadješt nic nebylo.

4J Kihij o sedmi icslupnich. Prawí o nich Štítný: „Tyto kniehy wám sem zpoiedil,

mé dietky, ne sám jich skládaw ; ajsúf prvvé sw. Augustina o bojowání hriechóvv se šlechet-

nostmi.-^ Jsau pak stupowé ti, jinde od téhož spisowatele „chodby", „cesty" nazwaní : nábo-

ženswí, úsilé a trápení, duchowní utšení, pokušení, proti pokušení lékastwí, skutky šlechet-

nosti a niúdrosti prawé. Rkp. znám jest jen jeden, we we. bibl. Pražské (XVII, F. 9) na

pap. we fol. listiiw 116, psán r. 1396 rukau Wáclawa z Poií, tehdáž komorníka u probošta

^Vyšehradského. Nejsau tištny, ale širší zpráwa o nich nachází se w Rozboru liter, eské

1842, str. 143.

5) Piehlad sw. Augustina.^ Soliloquia animae ad deum. Rkp. we. bibl. Pražské (XVII,

F. 21) papírowý we 4, listíiw 103, psán r. 1398. Po slohu a jazyku widí se býti práce

Štítného, rown jako i Zrcadlo sw. Augustina w témž rukopisu. Tiskem wyŠel ten spis již

sedndvráte, naposledy w Praze r. 1828 w 8, wždy s promnau starého jazyka.

6) Peklad Hugowa spisu o piprawení srdce; rkp. tém sauwký u p. Celakowského,

newydaný posawad.

Krom tchto, pipomíná w rkp. Opatowském sám ješt swé spisy: o almužn; o sed-

meru blahoslawenstwí ; o sedmi daích ducha swatého ; o nkterých stawích ; o sedmi swátostech

;

o manželstwí, — o nichž nkterých owŠem i w pedešlých již také jednáno bylo
;
proež

možná jest, že nkteí z nich na ástky knih uení kesanského rozumti se mají.

Netoliko neobyejná plodnost spisowatele tohoto, ale i ušlechtilý wlastenecký smysl,

duch nábožný, jasný rozum, hojné známosti, a jadrný, hebký i jemný jazyk, stawí ho \^ elo

wšech spisowateluw národních onoho wku. Protož také zde píkladuw slohu jeho we št-

dejší míe podati za dobré uznáno. Diwiti pak se jest, že i on píinu ml naíkati sob tak

asto na newlídný saud uených krajanw swých, „ježto (prý) hyzdie knihy eské, a i dobré,

snad chtiec aby jen sami byli múdí widieni." A jinde prawí: „Proež pak rechnie a wrí
pyšní na m, anebo hlúpí, ježto wše hyzdie, jemuž nemohu sami rozomti, ež píši esky?"

Stáwalo se to snad jen z pée o zachowání monopolium latinské uenosti školské.
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I. ROZMLUWY NABOZNE.

Kap- 1. božstwie, a w ten kakýs blesk duchownie

O tom, co jest buok, a skrze co má po- toho kakéhos wnitnieho swtla, w nmžlo
znán býti. j^gj buoh, k nmuž nelze pistiípiti. Ale

jDtí. Milý tatíku! Kdyžf nám tázati w pokoe zaslúžíme, silnú držiec a prawií

tebe, rádibychom, ooj' buoh , srozomli. 5 kestanskú wieru, ež opatíme boha swého

Otec. O dietky ! Krátké , ale daleké a skrze Krista pána našeho , když budeta

pewysoké uinili ste otázanie. Nedáf se nám až do cista srdecnie oi uištn w
mýliti rozum , ež buoh jest ; wše stwo- onom u wcném králowstwu jeho ; ac

enie wolá , ež buoh stwoitel jest , neb wšak hiech nás do konce neoslepí , ež

nic s jest samo neuinilo. Protož wšeliký lo bychom, ehož buoh nedaj! pro koli boha

lid pohanský, židowský, kesanský, ka- zapomnli, nade wše jeho u wiee prawé

ciei i fdosofi mají nco za buoh ; ale nemilujíc. A tak die písmo : Neuwíteli,

coj' buoh, toho smysl lowí neobsiehne. nesrozumiete. Protož , dietky , o té tak

Protož kuf, ež buoh jest newyprawná wysoké wci s bázní a s strachem a s

wc swrchowaná
,
jehož nic lepšieho, nic 1 5 skrowností slušie mysliti i mluw iti , a

blaženjšieho , nic welebnjšieho nemóž welmi snažným uchem w nábožném srdci

býti pomyšleno, ani tak dobré , tak bia- a s milostí, ne z wšetestwa
,

poslúchati;

zené , tak welebné ; neb w tom wycházie neb nenie bludu nebezpenjšieho , nežli

nad každií mysl, nad každý smysl angel- wtom, coj' buoh, zablúditi, to za buoh

ský i lowí, wždy jest nad to wýbor- 2 o wzieti, ježto nenie; nic tžšieho, než té

njie , nežli móž kto powdieti neb pomy- tak swrchoWané wci rozumem dosieci:

shti. A tak, co buoh nenie, naleznete; nic také užitenjie nemóž býti nalezeno,

ale co jest, toho nemóžeme dosáhnuti. než co kto wrn, praw, bez bludu móž

Neb kakž kto móž najwší welebnost po- poznati o slawném bohu. A protož ktož

mysliti, wždy jest nad to; wejdi Jowk 2 5 má s kým bezpen o takých wcech roz-

jakž móž k srdci wysokému; nad tof buoh mlúwati w boží milosti neb ísti, ui;
powýšen bude. Protof sú mnozí bludowé jakof i S. Augustin die o sob w kniehách

pohanští wyšli i kacieští , ež w swých o swaté trojici , ka : Neoblenímf s, kdež

úmyslech wymysléc sob boha takto neb chybám , tázati , aniž s stydti budu,

takto, ekli, by to buoh byl. Anoj' to 30 kdežbych poblúdil, dáti s praw^ nauiti,

smysl , swój nesmysl znáti a nerozum , ež A takéž , ktož m slyší, neb te mé knie-

nám jest nelze zieti w jasnost slawného hy, kdež jest jist se mnií, tu drž semnu;
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kdež chyba , totiž kdež pozná , žej bliídil A ktos ty, pane? kak lidu odpow(l(%

driewe, jinak mnew než jest, wraf se ke otieželi: kto jest ten, jcžtoj' te k nám

mn: a kdež mój blud pozná , naweJ m. poslal? „Já jsem
,

ježto jsem — tak dieš

A tak jdm spolu cestií milosti , k tomu lidu — ten
,
jenž jest poslal mne k wám."

wždy táhniíc , o nmž písmo die: Hle- 5 Die k tomu sw. Bernhart: Aniž jest které

dajte wždy twái-i jeho oc. slowo, by mohlo lépe býti pichýleno k té

wcnosti ,
ježto buoh jest , než jest

;

neb diešli boha welikým , dobrým , blaže-

Kterak skrz-e boha wšeliká irc , a bez
„ý,„ ^ miídrým, neb což koli dieš do nho

nho nic jest uinno, a coi jest buoh, lo takowého, wše móž w tom býti rozu-

kudij najbliik jeho poznání pijíti. mieno , když dieš, ježto jest, neb toj'

Déti. A tak jest buoh obecen w ei, a jemu býti, to wše býti; a kdyby i sto

lak jest dalek, aby , co jest, poznán mohl pidal takých wcí , nechybilby s s tiem,

býti ? když dieš, ježto jest. Diešli co k tomu.

Otec. ToC tak owšem. O nmž mluwíme, • ^ nics nepiinil ; a pakli nedieš, nics neujal,

jehož wieme, ež jest, ani s dá mýliti Neb jediný sám buoh jest práw bez pro-

rozum , by nebylo boha: w swé jsa mny kteréž koli: wzdy týž, >vzdy též,

zawi-en welebnosti , wybhl jest wšie . wzdy tudiež a wzdy takéž sám wsob; a

wcí nad náš rozum, ež coby buoh byl, jiné ijedné wci, ježto on nenie, nemóž

nedosielmem. A tak ekl jest buoh skrze 20 býti eeno w plné prawd: jest; neb

proroka : Jakož zwýšena jsú nebesa od krom nho nenie ižádná wc bez pohnutie

zem, takéž jsú wzwýšeny mé cesty od a bez promny sama w sob. Atak buoh

cest wašich , a myšlenie má od myšleni jest, a bez boha nic; neb jakož on sám

wašich. A wšak milosrdný pán bospodin, nenie bez sebe , takéž bez nho nic býti

jemuž jest rozkoš býti s syny lidskými, 25 nemóž. On sob jest: on wšemu jest. A

aby oni w nm rozkoš mli a kochánie tak kaks jediný on jest, jenž swé bijti sám,

spasitedlná
,
prawil a ukazowal lidem, co i to, ež jsú skrze jiné wšecky wci, jest.

jest: ne by w pln lidé, co jest, stihnuti Buoh také jest poátek wšeho. Mnohé wci

mohli ; ale
,
jakož sem ekl , kratochwíl slowú a jsú jiných wcí pocátkowé ; ale

mli a útchu, kochajíc s w myšlení o 30 i ty swé poátky od prwních mají, až tak

nm, hledajíc dojíti jeho, a marná mysle- wzdy dojde , ež každý poátek jiné wci,

nie odhoniece, mysliec o bohu sie , toto ježto buoh, nenie ; aneb, af ku : wšichni

i ono, a w jeho s milosti rozchutnáwajic. ti pocátkowé poátek swój mají od tohoto

A tak w té kratochwíli hledajíce spolu, poátku prwnieho
,

ježtoj' bez poátku,

coby buoh byl, zuamenajme ono slowo, 3 5 wzdy sám w sob, bez promny i bez po-

ježto ekl buoh 3Iojžiešowi , když jej po- hnutie , wzdy jsa. Neb kdyby nkdy

slal k lidu židowskému. A on otázal, ka : nebyl , kakby to dal sob, aby byl a býti

21
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poal? A tak buoh jest prawý poátek slyšíme, tiem se nám rozum le'pe jasní, a

wšeho, ježtoj' se nepoal, a od nho wše díwanie tak diwné wší milost wzbúzie-,

má swé poátky, a s nímž nic nenie od zda kdy bylo to poznati a w tom se pak

wnosti , ani co jemu mine, a co z nowa kochati wn
, ježtoj' tak swií weleb-

má pijíti jemu, z nhož wše, skrzehž 5 ností wše pewýšilo. Protož powz nám,

wše, w nmž wše; z nhož wše, ne když wše jest w bohu, kde pak buoh jest?

jako ze semene, ale jako ze stwoitele ; kdelij' byl, donidž jest nestwoil swta ?

skrzež wše, takéž nikte jiný nenie, ježto Otec. ekl sem byl, ac chcete pomnieti:

by krom nho co uinil kakž koli. Buoh ne tak jest w bohu wše, jako w miest,

iní , skrze kohož co kdy ráí ; ale ten i o neb jako w pytli , neb jako w domu ; ale

úinek wiece jest skrze buoh , než skrze ež jest wše w moci jeho , a w múdrosti a

toho ,
ježto iní. W nmž jest wše , ne w milosti. Ale když diet : kde on jest ?

tak jako nco bude w miest; ale w moci Wšak iekáte : Jenž jsi w nebesiech! A die

jest jeho to wše , což jest. Darmo hle- prorok : Wzejduli w nebe , ty jsi tam
\

dají filosofi, z eho jest poátek swta; 15 sejduli do pekla, a tu jsi lake'! A ku
nebyloj' bohu potebie toho, z nhož by krátce: wšudyt jest buoh, ale onde jinak

swt uinil , když cht , bez nhož by a onde jinak. Jako wšudy jest duše w
nemohl sám swú mocí poieti swta, anebo lowiem tle , ale welim inem w hlaw

toho sob nestworiti z niehož, z nhož wýbornjším : take'ž w nebesiech jest ka-

by pak swt zpósobil. Ale sám swú mocí, 20 kýms inem wýbornjším, nežli jinde. Ale

aneb z sWé moci , skrze swú múdrost, ne tak jest w nebi , neb kdežkoli na kte-

rownú sobe w swé dobrot , aby dal rém miest , aby jej tak držalo mieslo,

úastnost sebe i stwoenie, uinil jest wše aby jím bylo zamstnáno. Neniet miesta

a zpoiedil a drží, z niehož stwoiw. ijednoho, by tu nebyl w swém bytstwie.

Odstup to od nás , bychom to smli po- 2 5 jemuž latinníci iekají essentia ; a také

mysliti, jakož sú w tom byli kacieri jedni nenie miesta ijednoho , by jej držalo. A
oklamáni, by z sebe, t. ze swé neporušené tak buoh jest a bydlí w swtle , k nmuž

a nepromnné podstaty uinil buoh které nelze pistúpiti ; neku o blsku oima

wci
;

ježto , a by i dobré byly, a wšak swtla tlesného, ale mluwím wnitní oi.

porušné a promnné. 30 A tak wždyt ku : Nestihnutý jest buoh

,- „ w sob. Ale již ste nemálo slyšeli o nm.
Kap. 3.

když wiete, ež nenie na miest na ijednom.

Kterak buoh nenie tolik na jednom miest,
^y jej držalo , ani jest miesta , kdeby on

ale icéudy
;
a ze lidé wiece milují tmu,

jj^^yl. A kakýms swým wýborným inem,
nez^ swello.

^^ jakož jest wše w nm, tak on we wšem;

Dti. Chcemt o boiui lázati lecos, aby- a jakož jest byl driewe, než swt stwo-

chom eí dobýwali; neb ím o nm wiece il , sám w swé welebnosti , tu jest i
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jošle. Neb ne protoj"" slworil swelu, uby

ml kde býti ; ani íak jest w swlii, ežby

padl , kdyby swl zbynul. A protož toE

jest buoh ,
jehož nic wecšieho iiemóž býti

pomyšleno. Wkteréžkoli welebnosli, móžii

co wcšieho srdce pomysliti, neriekaj, byt

buoh menší (byl). Prolož klož co móž

wymyslili najwecšieho, ješt nereci, by to

buoh byl , aneb by lak byl \ ale rozomj,

žej' ješt nad to ; neb toby wcší bylo,

coby nemohlo býti, by lak bylo weliké,

pomyšleno. Atak, dielky! w poest mjte

\v srdcích boha, rozumjíc, cž to, co buoh

jest aneb kak jest , nelzej nám toho pomy-

sliti , wždy jest nad to. A tak dieleli:

Dobrý jest buoh, aneb mocný, neb nuídrý:

prawda jest, žej' tak, podlé obyeje našie

ei , ale nenie tak w sob w svvé plné

prawd. Neb když ku: Dobrý jest, neb

mocný, neb múdrý, slovvo wznie: nkto

jest dobrý, neb mocný, neb múdrý, n-
kakú dobrotu, neb mocí , neb miídrostí ; a

len, by neml dobroty, neb moci, neb

múdrosti, nebylby dobrý, neb mocný, neb

múdrý. A tak, ka: Dobrý jest, dwé n-
kak ukazuje: jedno toho, ježto má dobro-

tu ; druhé tu dobrotu
,

jiež jest ten dobrý.

Ne takt jest buoh dobrý , byí jiné byla

dobrota, jiné on, ale w nm jest to jedno,

cožkoli jest. Jeho dobrota, on jest; a

tak i o jiném o >yšem. W nm nenie spo-

jenie toho
,
ježto slowe materia a forma,

jako podstat, z niež jest, a postawa nebo

Iwárnost
,

jiež jesi zšlechcena a slinost

wzala ona podstat
,
ježto táž jsúc , by

jinú poslawu mla, jinéby byla. A tak

buoh jeden a MŽdy týž , zdá s, by jiné

byl jednm, jiné druhým. Die žaltá: O knk

jest dobrý buoh Israelský tm
, ježto jsú

upiiemého srdce 1 oc.

5 Kap. 6.

Kterakli sú i miiojd mudrci byli poznali

boha , ale w swém rozumu doufajíc, nez-

sfáli w tom.

Dti. O tatíku! kdyby kto neslýchal o

I o bohu , mohlliby rozumem swým poznali

boha ?

Otec. Die swatý Augustin , ež wšecko

slwoenie wolá , ež buoh jest, ale mnozí

ohlechli hlukem swtské niarnosli ; a jež-

1 5 toby mohli i nad to také , kak jest slwo-

enie widúc, porozumli, to nelbají. —
Když padl w hiech lowk, oslepen w
rozumu obwelikú stranu, žádost trží k ne-

statenému, a w pamti jiného rozbroje

2 plno , tak ež neprojde ižádný rozbroje to-

hoto swla , by milostí newelnul k n-
emu

,
pro nž boha hledali

,
po nm s

ptáti , tbaw nebude ; a lak hlas wšeho

stwoenie, ježto boha ukazuje, nm bude.

2 5 Neb jen tomu wolá , ktož umie je rozsú-

dili ; a ktož sej' milosti stwoení poddal,

ten nemóž jeho rozsúdili, ani s ptá po

bohu dále , k stwoení milostí ulnuw.

Takt sú zplanli pohané najprw ; tak zi)la-

3 niewají i kestané, ež a slyšie , aneb

jako ze sna a rozomjí, ež buoh jest, ale

dále o nm nechtie wdti , a neli)ají,

ježloby o nm wzwdti mohli. I budu

nkteí éci, hledajíc omluw, aby s prawy

3 5 ukázali
,
prawdy o bohu nechliec wzw-

dti : Nelebaj' wiece , dosti jest wili

sprostn. Neodmlúwám , by sproslnému

21*
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a nerozumnému k spasení nebylo dosti gwým blesk božské' jasnosti. A wšak po-

sprostn wéiti, jakož wí cierkew swa- banští mudrci na to se dawše, aby poznali

tá : ale ktož co milují , a najw iece jsiíli skryté a wysoké wci
,

(jimž jest w tom

rozomní , mysle i mluwie sic i onak rádi byla práce dána, ale nám jest toho užitek

o tom. A najwiece , což pislušie k tej 5 schowán,) poeli poznáwati, žej' nco, od

wci chwále , miloj" jim o tom wzdy sly- nhož jest wše, a to , od nhož wše jest,

seti i ptáti s , kak jest mocný , miídrý, jest nade wše. Pak jakož S. Augustinus

dobrý. A také dotud slyšie nkto chwálu pokládá , najwší fdosofi srozumli , ež

ní , dotud o nm pemlúwá s jinými, do- buoh nenie tlo
;
protož minuli wšeliká

tud w mysli premietá o nm , až jej i ob- i o tla hrubá, i ona swtlá, jakož jsú slunce

líbí, zamiluje, a utwrdí s w milosti jeho. a hwzdy , a hledali nad to wýše , coby

A coj' o bohu mluweno od swatých uedl- buoh byl. I poznali také , ež to, coj' pod

níków ,
ježtoby nebyla chwála jeho ? A promnu, ež nenie wzdy jednostajnie, ne-

já mám za to , což mluwím neb píši o móž býti poátek wšeho ; ale jest od toho,

milém bohu, nedlímt s od úmysla swa- i 5 ježto jest w sob beze wšie promny, tak

lých a kesanských mistrów. Neb sem jakž jest najlép býti. A tak pedbhli

piln z swé mladosti rád etl o tom , rád wýše i angelské duchy , srozomwše w
mistry slyšal. Aj

,
ješt mílo mi jest my- andlech té promn, ež jim zle neb dobe

sliti o tom , a i jiným po sob k tomu, móž býti , a ne samiemi jimi jest jich

ježtoj' mn milo, aby nebyli i latinníci, 20 dobré, ale jich dobré jest w té najwyššie

píinu dáti. A komuž s nelíbí to
,
ježto prawd státi, od niež wše jest, a níž wše

píši, kiwdú m newiii, kiwdy na m ne- dobré jest; a zlé jest tch duchów, ježto

zamýšlej , bych to ekl
,
jehožf sem ne- sú nestáli w té wšie prawd. Srozumli

ekl; a bu mých knh prázden , a nezá- také, ež duchownie pirozenie duostoj-

wiJ , a kto emu prawému z nich po- 25 njšejest, nežli tlesné; a co pak piro-

rozomie
,
jemuž jest diewe nerozuml. zenie , zej' owšem nad t, ježtoj' obé to

Kams zajidech? Toho potud. od nho uinno. A také tomu srozumli,

I nawráci s k dewní ei: ež mohlby ež jiná jest ozdoba tl, a jiná duchów, a

rozomem lowk poznati , ež buoh jest, ež jedna tla wiece mají krásy swé a

a ež jest wýbornjším inem, než co ji- 30 ozdoby, a druhá mén; a takéž i duchowé

ného : ale proto nepijde o bohu k poznání andlští neb lidské duše
,
jedni mají swú

tomu, jakož nám jej zjewením milosti jeho duchowní ozdobu a krásu mimo druhé. A
zwlášt ukazuje kesanská wiera. Neb u tak sú srozumli , ež to buoh jest, od ne-

pirození našem již porušeném tak zemdlel hož a skrzeiiž wše to jest, w nmž jest

jest našeho rozumu zrak, ež snáze by sowa 3 5 prwnie a nepromnná krása. Tof jsú po-

swým mdlým okem spatila a sezela kruh znali filosofi oc. —
slunený we blsku jeho, než n»y rozumem
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Co a kterak buoh skrze swú moc iní.

Kap. 8. ných wcl
,

ježloj w nich bez-lslný po-

et : ^v pottu, w míce i u wáze , w šíi

i u wýši, w dliíliosli i w hlubokosti. Di-

Dti. É tatíkii ! powez nám o iiiíždem wíš se, ež ncmóžeš tch wcí slwoe-

o tom, a najprwé, \v cem se díwati bo- 3 ných sliliniiti? diw se wiece té welebné

žie moci? moci, ježtoj mohla to wše, a z niehož,

Otec. Chceteli w pamt wšemohiící boží uiniti ! Tak s rozumem mysliti o stwo-

moc piiwesli sobe, znamenajte, kak jest ení, pochop jest a prístupek , boží we-

lo weliká Méc: wše z niehož uiniti! lebnost poznáwati, a diwiec se jie, chwálu

Který to móž smysl osieci ? 3Ialálij' moc, lo jie wzdáti, a w pokoe a w bázni býti

i najmenší wec z niehož uinili? Zdáli pod mocí tak wšemoluící.

se to neweliké moci
,
pomysl , coj nic, I

... , , v Kap. 9,
a co jest nco : kakf jest to od sebe pre-

daleko! A kdyžby to byla weliká moc, '^^^^
y
kterak jeho múdrost máme zname-

ježtoby i jedinú wc a najmenší mohla 1

5

^^^^ ^ stworení boziem.

z niehož uiniti : kak jest welice tu moc Dti. Kakž pak máme w stworení zna-

wážiti, ježtoj tak welikú wec, a tak mnoho menati múdrost boží?

wcí, a z niehož, uinila ! Pomysl, maláli Otec. Múdrost božie jest nám w kráse

jest obora swta wšeho i s nebesy wi- a w ozdob stwoenie ukázána, tu ji mó-

domými, ježto je widí tlesné oko, ježto 20 žem spatiti. A jakož koli mnohými a

wše tlo : co pak jest nad to ono ne- rozlinými iny jest krása a slinost w
be krišlalowé ! aneb ono

,
ježto slowe stworení dokonána : wšak zwlášt záležie

nebe hnutie prwnieho ! nemluwímE ješt o we twee wci : jedno jest, když slušn

tom blaženém nebi angelských kórów, ale bude na swém miest : druhé, když slušné

o nižších , o tlesných. Pakli chce kto 2 5 má swé pohnutie ; telie , když má sob
pomyslili o potu, coj' stwoeného : ze- slušnú formu neb twárnost; twrté, když

ti hwzdy, zeti rozliná zwieat poko- má slušnú barwu, aneb což bud tako-

lenie
,
ježto mají duši žiwú , každé podlé wého

,
ježto w tom bývvá libost ichóm,

rodu swého : ono lidé , ono Iwowé, ono neb ježto bude tiem dobré nco ; toE mie-

koni , ono skot , ono zw polská , ono 30 ním
,

ješto latin qualitas slowe , i ne-

myši , ono ptáci, ono ryby, ono chrústi, umiemE esky wyieci toho. ToE když

ono múchy, ono žížely. A coj' tch roz- jest slušné w em, také iní krásu; a

liných promn, u co hlaw každého po- když dobe, uiní dobru wc, w niež

kolenie ! Ktož zná wšecko neb slýchal, jest. Ktož koli chtlby s s rozumem dí-

coj ono jiného, a ono jiného pokoleiiie ? 3 5 ^ati stworení obory swta wšeho, toby

a coj wšech lidí poet a jich wlasów? twero w nm upatil ; a potom chtlliby

coj pieska? a tak o wšem jiném bezísl- obrátiti s a hnuti myslí k slworitcli, ne-
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welna milostí neádné k stAvoení
,
po- tožC dobré jest , díwali se tomu , ež jest

znalby welikú múdrost boží ; nebby se- buoh tak mnohé wci zpoiedil krásn a

zel, žej nad smysl jeho, by to wše mohl tak slušn ; ale tomu i dobré jest
, ježto

obmysliti
;
poznalby, ež nenie konce mú- umie wnjší krásu božskú obrátiti k užitku

drosti božie, jenž jest ten poád zpoie- 5 duchowniemu, ež newelne milostí k stwo-

dil w swém stwoení a tu slušnost. ení krásn a slušn zpoiezenému , ale

Chutnost jest o tom pemietati a krato- od stwoenie k stwoiteli
,

ježtoj to tak

chwilno. Protož prawieše w žaltái Da- ádn wywedl, obrátí milosti. Na toC

wid : Libost sem ml tebe hospodine w wzbúzie písmo mysli naše : abychom diwné

tom, cos uinil, a w skutciech rukií twú lo skutky božie znamenali; abychom diwíec

rozžehám s. Clowk nemúdrý nepozná s we wšem múdrosti boží, chwálili boha

toho, a bláznowý nesrozumie. Swt tento \v inech jeho. Tak die žaltáník: Mysli

jest jako obecné wšem kniehy kakés, sem pemietal we wšech twých skutciech,

ježto jsií psány boží ruku , t. mocí boží a w tom
,

ježto sta twoji ruce uinile,

a múdrosti ; a každé stwoenie oblášE jest 1 5 beru rozumem ; a welí rozlinému stwo-

jako slowce tch knh
,
ježto jsii k uká- ení, i nerozumnému, chwáliti boha, ježto

zaní moci jeho a múdrosti. A jakož bý- nenióž znáti boha; ale to miení, ež lo-

wá, ež neuený, uze knihy, widí slowce wk , wida a opate a piln znamenaje

psaná, ale nerozumie, co které miení: wšeliké stwoenie, a wšeliký poád w
takož clowk nemúdrý, ježto jen jde 20 nm, má mysl obrátiti k božie chwále,

podlé obyeje hlúpé zwi, a mysli k bohu ježtoj wšeho krásného najkrasšieho krása,

nepiloží, widí w nynjší postawu w zej- a tak diwná, ež k nie pirownáwajíc wše-

mém stwoení, ale coj pro, tomu ne- likú krásu , i krása by s nezdála; neb

rozumie ; ale duchowní clowk, ježto wše nade wšej' krásy múdrost jeho.

móž rozsúditi , w té slinosti , iežtoi w 23
.. . ^'

.

' J J Kap IQ
stwoení zejmá , wnit sezí , kak jest

diwná a weliká múdrost božie, ježtoj wše ^« J^^^ ^^^ "^ ^'^^^«^ múdrost boUe swt,

to tak ozdobn zpoiedila. Protož wšemf « ^^^ "^ nm jest, zpoiedila
,
nstawila,

jsú diwni Skuti boží: nemúdí diwie s « ^""'^"^^^^ ^ planetách nebeských a o de-

jen wnjší kráse a slinosti stwoenie 3

o

wieti kruziech.

krásného, a tu k tomu milostí welnú; a Dti. Wieme také, ež jest nelze chwály

ktoj' múdrý, skrze to, ježto wn widí, božie wyprawiti; což koli móže kto ieci

hluboce obmyslí božskú múdrost
;
jakož o bohu, wždy nedoreno. A wšak neslu-

w jednch týchž kniehách jeden chwálí, šie mleti asa toho, ježto móž o nm
že jsú pkné, dobe piiprawené ; druhý, 35 býti powdieno; neb die S. Augustin:

ež jest w nich dobré písmo ; tetí chwálí Bda tm ,
ježto mlie o tob ! Kakž

wnitný rozum, ježtoj w tom písmu. Pro- koli také to prawí : ež mluwní sú on-
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niéli; mieiiie 8nad, ež nemohli i mlíiwní wclikt^ múdrosli swt zpoiiczen , liem

»ypra>viti Nvšeho, ježloj w tom chwúla wší píinu budete jmieli, newymluwné

moci, múdrosli i dobroty božie; nnebo božie múdrosti diwiti s. Wiztež, kak da-

snad, žej' buoh tak >veliká welebnost, ež lekým úmyslem, kak diwnú múdrosti weš-

i newymluwný proto slowe, ež, wzdy jest 5 ken kruh wšeho stworu spojen spohi, a

nad to, než móž kterým slowem pow- tak shišn, tak pístupné a lak trpn, ež

dien býti. Pronž dí S. Aug^ustin: ISena- i welme nepodobné strany k sobe jsú w
lézají toho jména w rei , ježto by mi jedné obore stworu wšeho ; a netolik ne-

mohlo tolik w srdce wložiti, co mé srdce podobné k sobe , ale také i protíwné.

darem jeho drží o nm. i o Podobnali wc k sob tlesné prirozenie

Otec. O dielky! k wysokým eem a duchowné? tla nebeská, jakož slunce,

wzbúziete mé. Milost m nutí: ten zná, msiec, hwzdy, a ta nebesa, w nichž

která, ježloj dal ji; mlcetiC nechci. Ale jsú hwzdy, podobnali jsú k tlóm zdej-

aby pak snáze k rozumu pišli, o nmž šieho pirozenie, jakož jest zem, woda,

budem pomluwu mieti ku posledku: kak i5 powtie, ohe, ježto tyi slowú ele-

buoh jest jeden, kak jest w trojici, kak menli? Onaf jsú tla owšem jiného, než

lowenstwie jeho w nm, wiece nepi- tato tla, pirozenie ; a wšak jsú tla,

iním; musit ei podržeti, ježtot jí uí nejsú duchowé, a mezi filosofy slowú

pohanských mudrców fdosofia, kakžkoli pátý byt. Tomu, ježto sem ekl byt, oni

wd, ež s tomu budu smieti posmie- 20 iekají esscntia. A zdali také ohe nenie

wai, a druzí budu na m snad skípli protiwen wod? a woda ohni? A wšak

zuby, chtiec sami jen widieni býti, by múdrost božie wšecko to spojila w swt

rozumli. Bch ekl tam naped, ež we jeden, a do wuole jeho nezboí jedno

tweech wcech bude krása a slinost druhého; a wše jsa tak w tom poadu,

nkteré wci dokonána. Najprw, aby sluš- 25 jakož wše uložil ten emeslník múdrý,

n a hodn byla na swém miest. Toj, potebu iní wšemu , což s urodí na

oité: mj kto nos welmi sliný, nebu- tomto swl, a dáwá žiwot. Kloby s
deliC na swém miest, nebudef slušeti. A nediwil božie múdrosti lak weliké w ulo-

také, aby co mohlo býti slušn a hodn žení wšech stran swta wšeho ? Aj kakf

na swém miest, musí wšech swých stran 30 jsú trpná nebesa najwyššíe, ona, ježto

složenie hodné jmieli a pewné, a aby stojí, nehnu s, nebží, a wše tlesné

pístupn ty strany složeny byly. Zna- jsú obklíila, jako wajce skoipina, wšudy

menajtež wšickú pokoru swta wšeho, wuokol, swrchu i wezpod. Ale nad tieniE

kak jest hodn uložen wešken stwor na jest ono duchowné, slawné nebe, ježto

swém miest, kak pewn, kak slušn pi- 35 plamenné slowe a po ecku empyreum.

šly strany k stranám; a ím to lépe móž- NemluwímE o lom. A pak, kdež jest naj-

le a wlipnje znamenali, kak jest u dál odewšech stran toho nebe, o nmž
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sem e poal , w prawém prostedku: majie jiné wcL A o tom nebi kištalo-

tu jest hrubá zem, na niežto my jsme ; wém wzmieuje se písmo swaté ; ale hw-
a taj také múdrostí boží tak utwrzena, zdái nic nekií o nm. Aj té miídrosli!

ež s nehne, wždy stojí, twrdí, netoí kakt jie jest wše k swému miestu pi-

s. A okolo zem wody bžie, jakož wi- 5 wedeno ! A kto staí , by wše wyprawil

dít; powtie nad tím také bžie, \ve a wše obmyslil? Protož jen žaltáník ze

as dma odtadto, jakož jest to nedarmo na moe pokikl, ka: Diwné uloženie

zjednala božská miídrost; ohniwý kruh moe! diwný u wýsosti hospodin! A die

jest nad powtiem wšudy wuokol, a ten opt: Wšeckos uložil u múdrosti! A zdali

také bžie a toie s
;
pak nad tiem nebe i o i to neukazuje božie múdrosti w tom ulo-

jedno, w nmž msiec jest; pak druhé žení a w jeden swt tento zejmý sje-

nad tiem, w nmž jest Merkurius; tetie dnání tak protiwných wcí spolu, w ele-

opt nad tiem, w tom jest Venus, ten mentiech i we hwzdách nebo w plane-

planeta, ježto má moc wzbiízeli smilné mi- tách, ježto jsú to wše strany tohoto zej-

losti, jakž hwzdái pokládají ; w twrtém i 5 mého swta , žej tak wše dobe ohmy-

nahoru nebi, tu jest Slunce wzloženo; šleno a tak slušn? Aby strana jedna

w pátém Mars, ten swáry wzbúzie, wálky druhé neboila , mají ty protiwné wcí

a boje; w šestém jest ten planeta, ježto sob opt mezi sebú wc nkterú w pro-

dobrolu wléwá w srdce, a k smluwám a sted, ježtoby s oniem i s oniem w n-
ku piezniwé milosti táhne, a dobrá iní 2 o em podobnost jmly a piez , aby to

léta, obmkije twrdost Saturnowu a stu- protiwné k sob skrze toto bylo pipo-

denost, a Marsowo horké a suché zapá- jeno, a w piezni bylo, tiem jsa smíeno,

lenie obwlažuje; a tak jest mezi dwma ježto k onomu tiemto, a tiemto k onomu

krutýma tma planetoma. W sedmém nebi má podobnost. Takéž netolik trpno, ale i

jest pak ten Saturnus, a w osmém nebi 2 5 krásno bude to spojené w tak mnohých

jsú obecn wšecky jiné hwzdy, ježto s promnách a w tak slušn zpoiezených.

nimi wuokol wzdy bží. Mnl sem diewe, Aj, kakáj tžkost a hrubost zem a ne-

by to osmé nebe tch hwzd mnoha, ježto šwárnost protiw jiným stranám swta ! a

lpí w nm, bylo prwnieho bhu kruh, jest najniž, a nad ní ušlechtilejšie ele-

ježto jiné kruhy nižšie s sebú trpoí wuo- 30 menty, až nebes kruhowé: oni jako po-

kol protiw jich bhu, tak, ež prúze je nebie wýšež, wýšež ! A coj w tom, ježto

swým héliem trpoie, nežli jdú oni swým; nenie známo lidem! Až pak ono wrúcie

ale nauen jsem potom, ež jest nad tiem milostí, ježto slowe plamenné nebe, ne

osmým hwzdowým nebem dewáté, ježto pro žhawost horka ohniwého, ale ež plá

tak bžie najprúze; a nad tiem tepruw 35 wrúcí milostí, w nmž jsú poady andl-

to nebe kišlalowé, ježto slojie bez po- ských duchów, w nmž jest bydlo swa-

hnulie, mezi nímž a mezi zemí swój bh tých , a to plné králowstwo nebeské w
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radosti a u >vidiií boha. A nad lo nade tom, coŽ záleží w hlaw, a w tom, což

>vs, norku niiesleni, neb i >ve ^všeni wšudy w nohách, a kakí jest každé hodn w swdm

jest i nade wsím i pode wším, jest buoh mieste ustaweno I Nohy drží najnižšie mie-

diwný zpósobce i slworitel toho wseho. sto, aby nesly a držely tlo wšecko ; hla-

I tof jest slusno znamenali, w kaké mií- 5 wa najwyššie, aby wše tlo wedla, z da-

drosli zporiedil buoh easy: ne wzdy den, leká oima upatéc, ušima uslyšéc hodnd

ne wzdy noc; po noci den, ježto k dielu neb nehodné, aby to pak rozum potkal

wzbudí a swietí, po dni noc , aby ustalí hodn ; ruce w prosted masa
,
ježtoby s

w práci odpoinuli. Delší den, když jest držalo silií kostí. Kak skrze nkteré kosti

wtšie potieba toho, a noc delší, když lo má mozk swé skryté próchody, aneb žíly

jest mén dlati teba. A také i w tom nkteré skrze kost nkterú, kakE mají dierky

uinil buoh promny, aby nkdy byl délí sob piprawené božím zpósobem ; kakt tu

den noci, nkdy krátcí; a nkdy aby obé kosti wyroslly z masa a wymkly, kdej

sob rowno bylo, aby, byloliby wzdy je- teba toho
,
jakož do zubów widíme , a

dnostajné, tesknosti lidem neuinilo; neb I5 jinde jsú skryté; kakE jest wše maso kozí

sie i ono iní libost. A tak opt je, léto, obklíeno, aby mlo wnit swój pokoj

podzim, zima ; ti zwláští casowé clyi mnie ped úrazem protiwných wcí swé ušlech-

postawu tohoto swta. Teplem jerným po- tilosti
,
ježtoby hrubosti nestrpla ; až i

ne s swt obnowowati, létem bude jako nehty dal, jako helmy, buoh každému prstu.

w swé síle, a na podzim bude jako uzráw 20 A ktoE by wše mohl poísti strany i wnit-

starati s , až zima jako zahubí a pe- nie tla clowieho , neb i jiného , kak

móž swt; ale opt znowa božím zpó- jest wše opatrnú boží miídrostí zpoiezeno,

sobem bude wše opt obnoweno. Pakli a každá má sob hodné miesto!

jest daleké to, ježtoj' tak božie milost zpo-

riedila aneb jeho miídrost, a nemóž kto 25

wysokého nebe obmysliti uloženie: ale zna- ^ ctweru hnuti, kterak božská múdrost u

menaj údy tla swého, neb nazwánE jest
ivcech stwoených jest zpofiedila.

lowk w písm swt menší; protož w Dti. Jist, tatíku! diwným a welikým

spojení lowiem takéE jest znáti boží mú- zpósobem božie nuídrosti jest to, ež tak

drost. Aj, když jiné twái nerozumné po- 30 wc každá jest na swém mieste; ale také

hnuty jsú k zemi oblieji, lowk má pro- wzbuJ ny, abychom hnutie rozliná srozu-

stý zrost a twá swú Avzhuoru, aby bylo mjíc, i w tom díwali s božie múdrosti

nad jiné tiem ukázáno lowie duosto- w zpósobu jeho.

jenstwo, a ež má swú mysl wzhuoru tá- Otec. twero hnutí jest, o nmž mlu-

hnúti k nebeským wcem, nejen k zemi, 35 wie jakož zwlášt fdosofi: jedno jest s

jako zw hlúpá, ježtoj tlem i obliejem miesta na miesto; druhé, ježto pibýwá

k zemi pochýlena. Aj, kakáj promna w neho, když roste, neb ubýwá, když
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hyne; tetie, když s radostí zwiee táhne liným tch planetów a nebí ony mnohé

s k onomu neb k onomu; twrté, ježto jsú rozHnosti poadem božie múdrosti.

w rozumu iní promnu. Dlúhe' ei o Neb w jednom miest slunce neb msiec

tch hnutiech mají filosofi; ale jáf nebudu neb jiný planeta wywedií wc jednu, a

lak dlúze mluwiti o tom, jen dotknu zej- 5 w jiné jimi; též wšecky hwzdy, tato s

mého, aby i w tom píinu mli, božské tiito uiní to, a když s s jimi sbée,

s múdrosti podíwati, a pak jeho weleb- uiní jiné: toE iní promny w swtských

nosti , žej nad ta hnutie. Pomyslte naj- wcech. Ohe také w swém kruhu bží;

prw o tom hnutí, ježto jest s miesta na powtí w swém, ale to nejednostajn,

miesto. Ktoj tak múde to pistrojil , ež • o jakož do wtrów widíme ; woda také jde

s wzdy tak toie prudce nebe, a ne- w oblaciech, we mhle, neb w zemi, párii

jde s swého miesta, ale w swém miest kakiís, diwnými kakýmis próchody táhniic

jde wókol wzdy každý kruh onch nebí s z moe i od zemi, až uiní studnici,

dewieti swým ^Ylastním bhem ? najwyšší pramen, ež potóek potee, neb dešt bude

prwnieho bhu nebe najwší bží prud- i 5 z oblaków , a (w ) potociech bží okolo

kostí a rychlostí, tak, ež we tyrmezciet- zem swrchu, a z potóków reka s sbée,

ma hodinách obbhne swój okrslek, jež- a swým bhem opt w moe wbhne. A

toj najširší, a trpoí s sebú ode wzchoda tak wzdy tekiic eky, wzdy mají, od-

slunce k západu dolejší kruhy. Ale proto kudby tekly, a moe tiem nepeplyne, ež

oni také jdú swým bhem protiw ono- 20 w n wzdy wody tekií. I to widiíc, a w
mu kruhu najwyššiemu; neb každý pla- úklidné mysli díwajíc s tomu, móžem po-

neta má i swój bh jiný w tom okrslku, znáti miídrost boží. Jestif i w lowku

ježto zodiak slowe, w nmž dwanácte hnutie to dwoje : jedno wnjší s miesta

jest znamení. A kteréhož planety kruh na miesto, ježto swii wolí jde, kamž chce

wyšší jest, a bližší onoho kruhu prwého 25 lowk, aneb hne, aneb nehne kterýmž

nebe, ježto bží, tiem rychleji bží potky- cht údem; i to jest poadem božie mú-

seními toho nebe, ale lenjie swým bhem drosti , ež jsú tak klúbowé a piehby a

w onom okrslku, ježto zodiak slowe; ale žíly k tomu zpósobeny tlesné zejmé, a

najnižší planeta, msiec, we tyech ne- pak wóle, ježtoj nezejmá, netlesná, ale

dlech dokoná swój bh w^ zodiaku; ale 30 jest duch, hne tak brzo kterým chtiec

slunce a najwyšší planeta we tidcat lé- údem k tomu hnutí zpósobeným. Druhá

tch; a pak ono hwzdowé nebe, to hnutie wnit má wzdy ustawná w sob

welmi malitký drobet pohne s u mnoho lowk, a ta nejsú poddána wuoli : jakož

létech protiw bhu toho prwého kruhu srdce má wzdy swój bh bez pestánie,

nebe najwyššieho, ježto bží: tiemE buoh 35 w nmž záležie žiwot, donidž ráí ten

iní léto a zimu, dlúhé i krátké dni neb prwní, ježto wším hýbe, což s hýbe,

noci, a nkdy rowné. Tiemt bhem roz- a sám w sob nemá hnutie ijednoho.
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ani promny, pán hospodin. Od srdce pak

má a bere swé hnutie a swój beh krew

w žilách po wšem telii , u wcšich i w
menších, w plicech, ježto powétrím srdce

obwlažuji dyšic, také jest bh ustawný.

Le bdi, le spi lowk, ti bhowé \v

ném nepestanu, a neustane tieni bhem

srdce, ani žily, ani plíce; tak jest diwn

božská múdrost zpoiiedila a nastrojila

!

Druhé' hnutie bch iekl to: když roste

ncco a jde u welikost z malosti, aneb

když hyne nco , ež ubýwá jeho. Ktož

jiný než buoh zpósobil to hnutie w pi-

rození? Jakož s nic samo, což jest ne-

bylo, nemohlo uinili : take'ž nemóž samo

sebe priwšiti. A tak i w lom jest diwná

múdrost zpósobu božieho ukázána. Tretie

hnutie jest, toho nemá jiné stwoenie,

než zwiee nkteré', ježto má duši, a móž

neho žádati, a i bez rozumu. To hnutie

jest: w té duši žádost, ježto táhne mysl,

a mysl má sliíti zwierete i nerozumného,

k nemu, ježto widí, slyší, woní, chutná.

Neb libost dotenie toho aneb toho drží

w pamti nkaký jako obraz, i potáhne

s žádostí kakiís , hledaje libého a cht

zbýti nelibého ; aneb když tiem swým zwie-

recím pirozením mnie nco sob libého,

i potáhne s k tomu, aneb nco pro-

tiwného, i kryje s toho. Diwné zpóso-

benie božie miídrosti, ež zwiee bez roz-

umu , newda , by toto z tohoto, a toto

z tohoto wyníti mchlo neb jmlo, a >však

má žádost kakiís pirozcuií
,
ježto táhne

k tomu , w nmž záleží žiwot jeho aneb

plod jeho ! Diwná múdrost
,

ježtoj* zwie-

reti dala oko, a tu moc, aby widlo!

Též o uchu, též o chuti w ústecli, neb

o wóni w nose, neb ilí rozlicnú wc
dotením tla, ježto pak žádostí hýbá.

Ctwrté hnutie pislušie jen k lowku neb

5 k andlu, ježto w rozumu iní promnu

to hnulie \ a což nemá rozumu, k tomu

to hnutie nepislušie. Neb to hnulie jest,

když rozum k onomu neb k onomu obrá-

tíme; a we as jej jasnji má, we as

1 o potuchleji. Dosti diwili s w tom hnutí

nalezne lowk, když znamená, coj onen

rozum nestwoený nad tento stwoený

rozum, ježtoj" uml swým rozumem tento

rozum tak diwn a wzdy sprawedliw

1 5 uinili i poiediti
;

ježto wšech lidí iny,

wuole, myšlenie wprawd poiedí a roz-

umn. Kak móž i ze zlého zlých wy-

brati dobré, zlým dobrého ze zlého jich

nepiwede , ale tm dobrým, ježto miluji

2 jej, jimž diwným spósobem boží múdrosti

wšecko jest pomocno k dobrému.

Kap. 12.

Co každá wc sfwoená jest sama w

^, sob, a co jinú irci? Jako, co jest

forma latin, a coj qualitas?

Dti. Tehdy také i krása?

Otec. Owšem dielky! tem, ktož z mi-

losti bojie s boha, jsúli krásni, pomoc

30 mají k dobrému tomu, aby s >viece líbili

bohu. Ne tiem, ež jsú krásni, budu wiece

líbiti s bohu ; ale i tiem , ež i krásu

majíc, mohúc s jie líbili swlu, wšak

nelbají na to, ale bohu swú kras, ježtoj

3 5 jim dal ji, obtují wzácnú obt. A tak

libjšie budu bohu i lidem, jimž milá je

šlechetnost; neb zwlášlie jest šlechetnost
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ukázanie, mohiíc se líbiti swetu, i netbají litates; a tak duše, nebo clowk skrze

na to pro boží milost. A ktož moha žá- duši, máli dobrotu, dobrý bude, jmáli

dáti krásy, i nežádá jie, netbá na ni pro šlechetnost, šlechetný, a tak i o jiném,

milost boží, také ten nenie nelib bohu, ježto když má to duše, takowá bude:

aC i nemá weliké krásy, a takej' tiem 5 jako když tato postawa okrúhlá neb ob-

bezpenjie od swtských potek. Ale snad dlužná , tlustá neb rowná, bude biela od

by tuto bylo o té tetí wci pomluwiti, blosti, rwena od rwenosli. Na to sem

ježto také prislušie, aby krása byla do- se o tom wzmienil, wda, ež hrubí w
konána , neb sem již o dwií pomluwil

;

rozumu newdie , coj to ; aby , ktož má

abych wás ponukl, kak by i w této po- i o hbitjší rozum a te w mých kniehách,

znali múdrost boží. Ta wc tetie jest rozuml, coj to, ježto forma slowe, a

forma slušná; a ta bude tiem slušnjšie, coj qualitas. Jedno jest postawa a jako

ím bude ta twrtá wc, ješto krásu do- obraz ; a druhé
,

ježto uiní takowý ten

konáwá, s onmi slušnjšie dána form. obraz neb tu postawu, ež bude bielý neb

Ta wc slowe qualitas latin. A to jest i 5 rný, krásný neb škaredý, libií wcí neb

každému ichu ono jiná, a ono jiná, to nelibii-, neb to dwé také krásu uwodí:

jest, ež bude oku libií barwu forma t. postawa, a ta wc, ež takowú uiní po-

postawa jmieti, uchu hlas pochotný, nosu stawu. A tak mnoho je díwánie w tom

wóni, lístóm také libé neb nelibé dal buoh božie múdrosti , kak jest rozliné wci
ty pochotnosti, ježto jsú také qualitates; 20 zpoHedila, ež jsú pro rozliné wci diwné

ale ne po tch slowe krásné nco , ale (formy) : nkdy ež jsú weliké, nkdy ež

chutné. Nos má také swé, a tomu také malé, nkdy ež neznámé, nkdy ež krá-

iekáme, ež krásn neb škared wonie. sné, nkdy ež pkné, nkdy ež mrzuté,

Dotknutie také má swé qualitates •, tmi a tak i o mnoho jiném. Díwáme s we-

laké neslowe nco krásné, ale bude libé 25 likosti, když co nad obyejné nám wšie
neb nelibé dotenie toho. A tak forma bude; a malá postawa takýmž inem diwna

jest postawa takáto neb takáto ; ale qua- býwá. Wiztež, co s zdá diwnjšie: we-

litas jest cos, ježto když emu pijde, licíli zubowé u slona, ili malí oni, ježto

uiní to, ež takowéto bude neb takowéto. mol jimi rúcho stiže? jehož wšeho pro

Jako když blost bude dána emu, to bude 30 malost jeho nemóž oko snadn upatiti.

bielé
;
pakli rwenost, tehdy rwené, a tak Weliká múdrost božie ! welikému tlu i

o jiných barwách, ježto oko sudí mezi malému dal hodné údy k létání, neb k

nimi; a budeli emu dána pochotnost která, chodu, ku plawání, neb k bhu, neb k

pocholné bude : le k ústóm, le k uchu, skokóm , neb k obchodu jeho
,

jakž co

le k nosu, le k dotení to prislušie; 35 chtl mieti; dal oi blše, a tak i o jiných

a pakli nepocliolnost, tehdy nepochotné. zwieatech a o jich hodných údech, w
Duchowné prirozcnie takét má swé qua- nichž jest malých i welikých stwoitel
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wSho neobmeškal. Díwáme si jako iió- toho sled w stwoení zejmém. Ale rádi-

klerým wicce, ež jsii nám neznámé, ež bychom slyšeli ješt, co boží jednotu uka-

jsú daleko od nás jinde, aneb e/. málo zuje, w em jest sled toho, zej' buoh

jest rodu toho; nkteré pak wci diwny jeden?

jsii pro s>vii krásu, pro slušnost lidów a 5 Otec. IlrubýC chci najprw píklad dáti,

stran k stranám tak poiiedu piprawe- ež we wšem zejmém jest sled nekaký

ných a sjednaných, ež jakoby zwláští pil- trojice w bohu i jednoty ; ale sled uzíc,

nost stwoiilel piložil k tm wcem; a ještj' daleko od poznánie toho, cí jest

lak wše zporiedil slušn, ež i crní chlupi sled. Uzíš sled, ež jest tu zajiec, ale

nad oima na hladké a bielé Iwáii budií lo neznalliby zajiece díewe, po sledu by

slušní, a kdyby jich nebylo, nebylaby twá nepoznal. Aj uzíš kteréžkoli tlo, kámen,

tak slušná. A pak také jest diwno, když dewo, slunce, msiec i cožkoli, toC bude

co mrzutého a jako potwoeného uzíme. jedno w sob; a w té jednot jest tro-

A tak ze wšeho díwánie takým wcem jice, tlustost té wci, dlúhost a širokost,

móžem powstati k díwání božské múdro- i 5 Ale podobnjí sem ukázal trojice swaté

stí. Diwný poad w taciem peí w pá- sled, jakož sem mluwil o tom do té doby.

wowém, ano to, což k oku ziedlno, má I tiežete již o jednot božie, ež wíte,

krásné líce, a to, coj zakryto, nenie tak ež buoh jest jeden. Rozum, hna se wtipn

krásno, aneb coj wezpod jako na ruby; k tomu, uzí to, ež buoh jest jeden

diwné, ež z tak mnoho peie bude jako 20 stwoitel wšeho i pósobce, ježto nemá

z jednoho postawce zšité rúcho, ež jedno poátku ani skonánie. Anoj' ekl fdosof:

péro newyroste dále, než slušie, ale každé Nenie dobré mnoho kniežat, t. w jednom

dotáhne swého miesta, a tak bude w tom poiezení. Protož \v poiezení wšeho swta

miest barwu zedlnú mieti, jakž se wzdy jediné jest knieže, a to buoh jest. Neb

pirowná k jinému. A pakli má pták býti 2 5 widínie diwný bh nebes, jakož sem die-

pruhat, každého pérka pruzi sjednají se we mluwil o tom, ano s toie sic í

jeden s druhým. A to wše božím zpó- onak. Jakož na hwzdách, na slunci, na

sobem pocházie, w nmž widíme mií- msieci jest to zejmo: ano hwzdy n-
drost jeho. které wzejdií, a jsií nkteré, ježto nám

30 nezajdú za huoru nikdy; a nkteré za-

jdiíc skuoro , wzejdú po malé chwíli , a
Kap. 14. j , ' iiM 1' -1' . , v

drahé dluho newzejdu zajduc; a jsu ne-

Tuto jii o jednot božské, a coli nám ^teré tam pod námi, ježto s nikdy ne-

jí u,:azuje. ukáží, nikdy newzejdu. Msiec nám nkdy

Dti. W tchto eech, ježtos k nám 3 5 s weera wzejde, nkdy z jitra, ale wždy

mluwil , ukazuješ trojí najwyšší wc w tak, ež celu noc swietí, když jest w pln,

bohu, moc, múdrost, dobrotu
;

již widíme le jest noc krátká , le dlúha , nechybí



667 XIV STOLETÍ. TÓMA ZE ŠTÍTNÉHO. 6C8

toho. Diwný bh wtrów, dšfów, poto- promna pijíti a jinak jej uiniti. Prolož

ków, ek, i mnohoj w swt rozliných buoh jest wzdy to jedno, jakž jest a což

tch bhów: a wšak nenie zmiešenie w jest, a najwýš jedno w swém božstwí.

pístroji swta wšeho. Zjewné jest, žej' Takéž, by bylo to slowo w obyeji, nad-

we Avšem zpósob toho jednoho, ježto wše 5 jednjší jest nad to nade wše , co kdež

riedí. A kdyby od jednoho nešel ten zpó- jest jedno. A ta jednota, ježto ji buoh

sob onenby k jinému táhl, a onen k ji- jeden jest w swém božstwí, jest nade wše

nému, ež by ten bh byl zmiešán a roz- jednoty^ neb ona buoh jest. A nenie w
dlen. A to wzdy widíme, ež jest wzdy božstwí jiné buoh, jiné jednota jeho

^
ja-

jednostajn rozlien bh nebeský. Protož i o kož nenie jiné múdrost jeho, nebo moc,

jeden jest poátek w^šeho a pósobce. neb dobrota, a jiné on, neb jiné, ež jest.

Ale ež rozlin móž nco sliíti jedno, a jiné, ež buoh jest. A tak i o jiném o

znamenajíc, kakC jeden slwoilel buoh je- wšem , což móž w prawd býti o bohu

den slowe. Kkdy nco slowe jedno pro eeno, kakžkoli to wzdy znám, nemohu

ghromáždnie ; a tak dieme stádo jedno, i 5 tak, jakž jest, o bohu éci, neb newymluw-

ano bude dobytka mnoho. Nkdy spojením ný jest. Wšakf mluwím jakž moha , za

nco slowe jedno, jako tlo jest spo- to maje, ež se nedlím úmyslem od cier-

jené ze mnoho údów. Nkdy dieme n- kwe swaté; jakož kesanští misti mlu-

emu jedno, by bylo pro swornost a pro wie o bohu , od nichž sem slýchal to

sjednánie neb pro podobnost
;
jakož dieme, 20 což píši. oc. —

wšechf jest hlas jeden, ano i on^ i on,

i on hlas swój wypustil. Ale to wše nic ,^ . _

Kap. lo.
praw nenie jedno. Ne lakf jest jeden

stwoitel wšeho: i w té jednot wybhl ^^""'^ «' bohu promny, jakož w našich

jest nad to nade wše, což jest jedno. 2 5 postawách býwá.

Ano duch andlský- kterýžkoli , neb kle- Dti. Powz nám také nco o lom,

rážkoli lowie duše prawjie jest jedno, kudy to jde, ež w bohu nenie druhé pro-

než shromáždním neb spojením, neb swor- niny, oné, ježto w poslaw býwá ?

noslí neb podobností: ale jedno jest w Otec. To, ježto w poslaw promnu

l)ylstwí swého jednoslajného pirozenie, 30 bére, aneb s mní píbytkem, aneb ubyl-

ež nemóž to jedno w strany býti rozd- kem, aneb ež jinak ona bude wc, než

ileno , neb stran nenie w hromadu spo- byla diewe, aneb jiné. Nic toho boha ne-

jenie. A wšak nad andlský duch jeden, dolýe w božském jeho pirození. Ež nemá

nad tu jednotu
, ježto duše jest jedna, píbytkem promny, tak móž býti ukázáno,

wiece buoh a prawjie jedeny neb wzdy 35 ež to, ježto roste a pibýwá jeho, bére

týž, též a takéž jest bez promny, ani wše odjinud odnkud nco, jehož jest ne-

jest té posošnosti , by mohla která jemu mlo ; neb ižádná wc nemóž toho z sebe
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wxieli, jehož nemá. OdkudAby pak wzal w znáni nebo u widoní, (loE za jedno beru),

co slworilel wsebo ? Prolož neroste, nej a w tom, ježto mysl trží nkterá žádost,

béi-et w se nie odjinud, aby liem byl ježto latine slowe aííeclus. A tak když

wécší; takf jest >vzdy w swem božstwí, mysl bude we as wesela, \vc as smutná,

jakž najlep jest býti. Ubytif jeho také ne- 5 weselejší neb smutnjší ; a tak i w studu,

móž, byE méni byl; neb tak jest jeden, i w milosti, i w emžkoli takowém pro-

ež stran nemá, by mohla která býti od menu bére aneb móž wzieli, móžli býti

nebo odlúíena; a cožby w ubyli mohlo weselejší, milownejší nkdy než nkdy; a

od nho býti oddleno, toby byla strana tak rku i w jiném, cožby mén neb wiece

jeho, když byla w spolku s nim driewe. lo mysl tržalo. A druhá promna w duchu

A protož buoh nemóž sebe mní býti, w tom záleží, když bude múdejší, wzwie

jsa \v swém božstwí; neb najwýš dobe nco, ježtoj driewe newdla, aneb jasnji

jest, a lépe jest lak býti bohu welikému, bude rozumti. Tak jsme poddáni tm pro-

ažby ani mohl méní býti, nežli by mohlo mnám, to widíme. A andlé, ac nejsú w
ubyti jeho. Ež s také w jiné buoh ne- 1 5 hubenstvvu takých promn, ale mohliby

obrátí, ani jinak bude, neb jinakowé byt- býti, kdyby blažnosti nejmli ustawné z

stwie jeho nebo božstwie: rozomjte, ež toho, ež s pidržie té wrchnie prawdy.

jiné jest tlesné wci wzieti na s neb Ale kdyby s s prawdií chybili, we zliíby

w s tu promnu, a jiné duchu ; a buohC promnu upadli, jakož sú w ni upadli an-

jest duch, ale ne tlo. Protož nenie teba 20 dle od prawdy božie odwrácení. A mysl

mnoho mluwiti o tom, kak tlesné wci naše také promnu bére, když uiní lo-

berií tu promnu, abych ukázal, ež té wk nco, jehož pak želeti bude, aneb

promny nenie w bohu: ale ukážiE, ežC když chce nemu, jemužto jest driewe

i té promny nebýwá w bohu, ježto bý- nechtl. Nic tch promn nenie w bohu;

wá w duši lowí , neb w andlském 25 ani jest buoh posošen k tomu, by s mohl

duchu. A wšakf musí krátce dotknuti o od blažnosti w hubenstwo hniíti, jakož se

tlesných wcech promnách, aby tiem andlóm stalo, ježto swój úmysl od nho
lépe byly duchów promny od tlesných hnuli, jenž jest wšech blažnost ; ktož stojí

rozeznány. Tl promna w tom záleží, w nm, držieC s jeho. Neb buoh ne odjinud

když jich sírany budií jinak složeny, než 30 má swé blažnosti, ale sám z sebe. A ež

byly, aneb když w tch kakowýchs w- ta promna nespadá na buoh, jako ji jmie-

cech neb w nkteré z nich wc tlesná wá mysl lowí, to jde tudy, ež buoh jest

promnu wezme, ježto móž to oko nebo ta naJAvyššie múdrost, ež nikdy nic neu-

ucho, nos neb ušla aneb dotení zwíe- iní neádn, by potom žel bylo jemu,

cim pirozením býti rozeznáno; aneb w 35 anižf kdy chce co jiného, jen to, což wždy

nkaké swé tajné moci neb síle neb trp- chtl od wnosti. Prolož wždyE jest ne-

nosti. A duchu promna záleží we dwém : promnna wuole jeho a libost jeho : ne-
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želí minulého, ani limysla swého \v jiné rozomti, co o jeho slyšíte wýsosti, aneb

mní, než jakž jest umyslil od wenosti. qo se dále z toho, co slyšíte, domyslíte.

A žeE znám netolik wóli swií
, jíž bych

rád myslil, mlmvil i psal jiným k témuž,

Kap. 26. 5 jakož já mám w tom, utšení, a k od-

Dietky. Swatý Augustin die w pátých dechnutí od rozbroje, hluku, bhudlné

kniehách o sw. trojici na poátku, že nenie mysli : ale znám také k tomu i swú ne-

to zlé, když šlechetná mysl k božským sílu. Ac bych rád lak wyekl, ažby kaž-

wcem z wiery s u milosti rozncuje, dému rozomieno bylo ; newzdy mohu, ne-

chtiec tomu, což Avií
,
porozumti, ac lo wzdy umiem. Odpus mi rozomnjší, jež-

jsú to wci i newýmluwné; protož za zlé toby to mohl a uml, což já miením, wy-

nemieti, tatíku ! žet o tak wysokých w- ieci lépe ; a já také hrubjším za zlé ne-

cech wzbiízieme t , aby nám prawil. budu mieti , a mi nemohu , co já mie-

Otec. Tof jest tak, jakž diet; ale i ním, moci srozomti pro hrubost mé ei,

to jest doiekl ten swatý muž: že to zlé 15 aneb pro swój w tom neobyej. A tiem

nenie tomu
,

jehož newzbúzie hrdost a snáze s obií stranu móžem sobe odpustiti,

doufánie swé síly a swé moci ; ale kohož když chcem tomu srozomti, že we wšem

milost roznietí božie. Neb naše milost wyšel jest stwoitel nad stwoenie ; a když

welmif jest malá k tomu , byf mohla co stwoenie poznati úpln nemóžem a úpln

duostojn o bohu a o jeho swaté trojici 20 o nm ei wynésti: co pak móž kto o

pochopiti ; a pak owšem nemóž jazyk i stwoiteli ? A wšak, jakož sem ekl, ktož

toho, což pochytí mysl, w^yprawiti. Ano wie praw, a twrdo to držie , co jest

i sw. Pawel , donidž byl zde
,
ježto o ukázáno witi kesanu z milosti , táhne

tch wysokých i hlubokých wciech mlu- s k tomu , aby mohl tomu , ježto wí,
witi tém najwší dal píinu, prawí, 2 5 porozomti, jelikož móž býti rozomieno;

že zde ty wci božské widíme jediné w ku swobodn: ne zle iní! A tak swatý

zrcadle a w podobenstwí. A tak, dietky ! Pawel, swatý Augustin i jiní psali o bohu

ufaje, že z milosti, ne w hrdosti, ne ze wysoké a hluboké wci, a najprwé Reští

wšetestwa , budete ísti w tchto knie- misti po swatém Pawlu, potom sw. Au-

hách, — wšecky miením, komuž kdy k 30 gustin s jinými, ježto bylo latinskému

rukama pijdu , — k tomuC wás najprw jazyku neobyejno ; wšak oni tu prosteli

napomínám , aby od pána boha
,

(o nmž cestu , mnohokrát latinský jazyk eckými

wzdy mysliti máme, a o nmž mysliti slowy naplacujíc, až již obyej mají toho

duostojn nemóžem , a jemuž na wšaký latinští misti. A my tšme s w tch

as chwálu dlužnú wzdáwati máme, a je- 3 5 kropjkách a w tch drobliech, ježtot od

hož wyieci nemóžem ijedním slowem,) nich jako s stolu bohatého k nám pocho-

žádali pomoci , aby tomu bez bludu mohli die. I prosiet wšech nelatínníków : tte
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opalrno w mých kniehách. Doiiidž emu tlesná , ani jest nt^kaké miesto
,

je/.toby

iiinóžle rozomeli, iiepiele s o mtí reci jeho welike slonowé tlo wiece zamst-

s latimiiky a s hrdými najwiec; anižf uet nalo a obchopilo , nežli male mušky llo

kužiiý, kdožf latin umie, má rozum lilu- neb mrawencowo ; ale rozomj boha , ac

boky \v takých wcech. Ale dojdeleli 5 móž rozomti , že jest dobrý bóh. Ale

íilecheluho ueného
,

jemužby milá byla kakowý nenie ; to, ježto kakost slowe w
prawda slyšeli i od oslice, a jenž nemá tlesné wci neb w duchownie, nenie w
>v srdci té zÚNvisti , by jen sám chtl bohu : nenie bielý , neb rný ,

neb bar-

rozumen widien býti: rád to wizi , by wený , neb lesknutý; nenie zlý, nenie

s takým o takých >vcech , w nichžby i o dobrý , by jiné byla dobrota jeho nežli

snad nemohli dobe, ctúc, sami rozomti, on ; a tak i o jiných wcech
,
ježto jimi

rozmlúwali , aneb abý se w tom ujistili, móž sliili nco takowé neb takovvé. A

žef sem s píše držal knh a límysla wšak iku : dobrýf jest, mocnýf jest, silný

kresfanských mistrów. A za tiem , ktož jest; neb když což bu ku o bohu tako-

chce rád mysliti, což buiF, o bohu, ježto i 5 wélio : onžE to jest ; ale takowý nenie.

by mohl mysliti praw : zri
,
jakožE sem Weliký jest bóh ; ale toho, ježto quanti-

rekl, na stwor wšeho swta, na nkteré tas iekaji tomu lalinníci, nenie w bohu.

(stwoi-enie) , w nmž sled jest boží a Neb neslušie pod mieru ,
ijedné w nm

trojice swaté, a na obraz swaté trojice, nenie miery: ani jest w nm tri loket,

to jest, na swú duši; sezi jejie priro- 20 ani tisíc. Nemohu ieci: tolikýto jest podlé

zenie, jelikož móžeš , a budef k onomu tlesné welikosti
,
ježto móž miesto za-

pomocno; ale, jakožC wždy prawím, ano mstnati, a tú welikoslí nenie welik; ani

jest nad to. A když již w naší rozumné angel , ani mysl , rozumná duše :
ale jest

duši móžem netlesn widti boha : nenie welikost duchowná moci , múdrosti, do-

slran spojenie, nenie blesku tlesného nebo 2 5 broty. Tmi jsú andlé welicí , neb duše

barwy nkaké, neb tlesné welikosti a naše weliké : ale buoh jest welik w tom

lirubosli , nenie, by miestem šla s micsta bez konce, neb bez kraje. Tak cíle nenie

na miesto, ale rychle bude zde neb onde, té welikosti ! Jest také buoh stwoitel

newzejdúc nikdiež na tu cestu
,
ježto tam wšeho ; ale ne pro swú potebu stwoil

wede, wše peskoiec; ale toto boha hnu- 30 jest to , co jest stwoil. Jest te ped

lie nedotýce s miesta na miesto, neb bóh námi, nestoje, nesed, neleže, nelp ni-

jest wšudy; ale také mi to pibže k mysli. kakž, nebo wise, nebo plawaje, nebo lée;

Protož kto chce pomysliti, coby bóh byl, owšem kaks jinak, nežli móž býti pow-

neb kakýby byl , toho hrubého nemysl dieno naší hrubostí. Wšecko drží na sob

:

w bohu, jehožf nemá i twá duše: neniet 3 5 ne jako když my odw kterii, neb riícho,

tlo, nenief miesty roztažen, nenieC blesk neb biem máme na sob. Jest wešken

nkaký tlesný, nenief nkaká welikost wšudy: ale ne jako na miest, by je za-

22
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mstnal. Jest wný: ale bez asu, ne

jako to
,
ježto jest bylo

,
jest, neb bude,

jemuž jdú ti asowe' ; bohuf tak nejdií

;

nicf jest jemu neminulo , nict jemu ne-

pijde^ wše jest jemu. iníf bóh pro-

mnné wci , beze wšie swé promny,

ani co trpí. Ktožf boha tak myslí, a
nemóž úpln pomysliti, co jest, aneb na-

lézti ; a wšak jelikož móž, toho s steže,

by to ekl do boha
,
ježto bóh nenie : a

roznietí s w žádosti, aby asa nkdy do-

šel u milosti jeho , kdež by jej widl,

zel na jasn, wida , kak jest welebn

w swé trojici swaté , we tech osobách

a w jednom božstwí, ježto jest plné' w
každé z tch osob, a nemén bóh prawý

a plný we dwú osobu nebo w jedné, než

5 we wšech tech , ani wiece we dwú neb

we tech, nežli w jedné; kdež by poznal,

kak jest diwn milosrdn syn boží wný
jednu swú božskú osobu jednu lowen-
slwie našeho plného a prawého pirozenie

1 o pijal , aby nás úastný uinil božstwie

sw ého
,
jemuž s otcem i s duchem swatým

est a chwála wky wkóni. Amen.

II. KMHY UCEM KESANSKÉHO.

1 5

KNIHA TETÍ.

Tyto knizky tetie jsú o hospodáowi a o

hospodyni a o eledi.

Hospodá w swé eledi, le jest chudý,

le bohatý , každý podlé swého bhu má

s slunci pirownati
,
podlé onoho wý- 2 o

kladu, ježtoj' Jakub w^yložil sen swého

syna •, ježtoj' slunce a msiec a jedennád-

set hwzd byl w idl, any s modle jemu,

ka : Zdali já a máti jeho a jeho bratie

budem s modliti jemu? I ku, že jakož 2

5

slunce swtlo jest , a od nho msiec i

jiné hwzdy beru swtlost, a wše shiewá,

a neistotu bláta wysušije : takéž hospo-

dá sám najprw má swtel býti dobrými

skutky, a dobrým píkladem má swú celed 30

oswcowati , i dobru rad a napomíná-

ním ; aby najprw boha milowali, a chodili

ke mši a na kázanie , a stiehlí s hie-

chu, a poslušní byli knží, tak jakož buoh

kázal. A budeli sám hospodá horek w
božiem milowání, tehdy rue zaheje s
od nho eled , že bude boha milowati.

A tak widúc od hospodáe, an poslušen,

což knz pikáže , když swtiti , tehdy

swtí, když s postiti, tehdy s postí:

také bude poslúchati , a též initi
,
jakož

widí ; a toho , což bránie knží na ká-

zaní neb na zpowdi, bude s stieci,

když uzí , ano s hospodá toho steže.

A tak, jakož sem ekl, budeli hospodá

horek w božiem milowání , tehdy
,
jakož

slunce wysušuje blalnú neistotu, takéž
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tli horkostí wysiiší wšicku smilná neistotu Neb kterážkoliwk zlost a nelepota jest

w swéni domu. Neb když eled Avidiíc, w které eledi hospodáiowým obmešká-

ano hospodá miluje snažn boha, roz- ním, za wšecky tžce bude odpowiedati:

nietí se w té žádosti, i bude také snažn ím pak tieže, budeli jeho nauením a

boha milowali : lépet se wyslreže zlého, 5 pMkladem ! Protof jest každý hospodá pán

nežliby klo mohl jie Mysti-ieci. Má s w swé eledi , aby ji bránil nesliného,

také hospodá na to rozmysliti zwlášt, A wšak má s o to pokusiti najprw do-

kak orá, cht swá semena w zemi uwrci, brotií ; nemóžli pojednú stawiti >YŠeho

rozlin ji pósobí , kakby ji plodnií uí- zlého obyeje dewnieho , ale ujímaj po-

nil, a kakby bylé a jiné škodné koenie lo málu; ale nowému zlému obyeji nikakéž

w ní zahynulo, aby to siem jeho buj- ^vzniknuti nedaj ; nemóžli dobrota pro-

njie rostlo
;
pakli bude twráé hrúdie, ale spli na nich, ale ukaž práwo swého pano-

zllue je. A když to orá iní pro swé wánie. Wzdy na to pomni, že onen knz

siem, ím pilnjie hospodá má snažen Eli w starém zákon dobrý byl sám, ale

býti, kakby zwedl swií eled, a najwiec 15 synowé jeho zle inili, a on iekal jim,

hospodyni : neb z nie aká swého ple- zle iníte ; ale wšak netresktal jich muž-

mene , tociž dtí : aby tak dietky wše sky ze zlého : zasliižíl tiem božieho hnwu,

dobré widúc a wši šlechetnost od eledi, a dán na píklad wšeni takowým otcóm

a najwiece od swé matky, též w úmysl a hospodáem, kteíž toho nejsú tbawi,

braly, majíc dobrý píklad a nauenie, 20 což jich eled iní zlého protiw bohu. Ale

priwykly kázni i také wš šlechetnosti. wšak má s stieci hospodá hnwu prchla-

Protož každý hospodá , kakikoliwk pro wého bez užitku ; nemóžli zbýti wšie wcí

swój úad, aby w nm boha nerozhn- hnwu, ale obmki jej, a swým slúhám

wal, má brániti wšie necti wšeho zlého ukruten nebud i swé žen, pomn na to,

swozenie i jiné eledí, a sám pak owšem 25 že bóh jest jediný pán i twój i jich. A
steha s toho : wšak zwlášt to má i- na to s každý také rozmysl, že nesnad,

niti pro swé dietky, aby tmi winen ne- by každý nkaké wášn nemosil mieti ; a

byl , a tžce ped bohem z nich neod- astoE býwá , že jedné wášn, a snad ne

powiedal i z jich také prapradtí. Neb owšem zlé, pezieti necht, wiece jej

což dietky widie od swých starost, le 30 zkazíš , aneb jinému mosíš wiece pehlé-

zlé , le dobré
,
piwyknúc tomu , i swé dáti. Ano kolec asto mosí pezieti oi

dti potom wedú k témuž. Protož hospo- nkteré jeho wášn, aby jemu w jiném

dá nic zlého nepepúštj \v swé eledí, pohodlen byl. A wšak nemiením, by bylo

ani lži , ani ei nekázané , aneb nemú- pehledati zejm protiw bohu, ale s roz-

drého protiw bohu porúhanie , ani kostek, 3 i umem má lowk hoditi asu. Swatý Jan

ani swárów , ani také pokútnieho mílo- Zlatoústý pokládá jeden píklad, že kdyby

wánie, ani zlodjslwa, ani zprawowánie. kto ml helmbrechtnú ženu, nemóž jí

22 ^^
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wšeho pojednií zapowdieti , aby se jí jim ukrutní. Welí pak zwlášt otcóm

nezpríkilo : ale najprw tch wcí
,
ježto swatý Pawel pon we dwii epištolu , aby

jsií jako najhrubjšíe, odmlúwaj jí. LííliC swých synów nedráždili k hnwu , aby

se, mluw ped ní o tom, kak jest to nkak nebyli protiw nim lehké myslce,

stydká wc, tak šeredn mazati s, aneb 5 a tak boha rozhnwalí, jenž jest kázal

cizie wlasy na s cpáti ; a kak také asto otce ctíti : ale welí, aby je wedli \v kázni

w hanb bude proto , chtiec est mieti

:

k dobrým obyejem. Piln také každý

když to do nie uzie múdí , za bláznicí hospodá má s stieci , by zle zbožie

budií ji mieti , a jiné panie
,
ježto snad nedobýwal ; neb toho hiechu najnesnáze

záwidie, by ji chwálily, pronesu na ni, a lo s lidé kají. Tak jest tu weliké rtowo

budií jí smiech wáleti^ a asto swé wlast- oslepenie, žeby radjše almužny dáwali

nie eledi mosí s krýti , stydiec s jie na kláštery , nebo kostely stawli , nežby

wtom; chtiec také mlada s zdáti, skoro zle dobyté nawrátili. A obak, ktož za-

se sstará tmi líidly. Když již toho od- de cizieho, wieli komu, najprw nawrat;

wedeš, a dobrotu nemóžeš, ale nikakež 15 pakli newie, sobE nemá zachowati, ani

zlého, wda, nepehlédaj. Opt po chwíli tam, kamž s jemu chce, bez rady biskupa

dobrotiw praw jí, kak jí dobe slušíc swého, neb komuž jest poruil on, má

poestné rúcho a pokorné ; kakf jest mi- obrátiti. Ale zej' nechutno wracowati,

lejší, než když s jako bohyn pistrojí; piln s jest toho stieci, by cizieho ne-

kak s wšem miídrým a poestným lidem 20 zatrhal, a zwlášt mzdy; ktožC co podlá,

do žen dobe to líbí, když swým ruchem ínhed mu zaplaf , neprodléwaj tiem do

neukazují lehké myslce a neisté, aneb jitra, nebt snad weer nemá co jiestí,

hrdé; kakby jí to buoh za dobré jml, ani jest prázden choditi po tom. Tomut

žeby dobrý píklad dala swým súsedám, jest uil starý Dobeš swého syna.

poestn chodíce, a proto w dobrém rilše, 25
. , Hospodyniem múdríím.

ale pocestným krojem. A tak we wsech

jiných wcech lépe asto zpósobí hospo- Hospodyni pak mildrá a šlechetná k m-
dá ponenáhlu a dobrotiw, nežli kwapn sieci jest pirownána. Neb jakož msíce

a ukrutn. Neb tak jest sobAvoln hrdá wšecku swú krásu od slunce bére: lakéž

lowie mysl , že snáze dá s naraditi, 3 o ona est má od swého muže, když wrn
než bezdky pinutkati. Protož kdežkoli- a práw prawú milostí na s zíta, že

wk móž hospodá, tu bud dobrotiw k swé mezi nima ijedné piekazy nenie, jížby

eledi, a zwlášt k swé žen. K tomu potuchla prawá milost. Jakož wídáme,

t ponuka mnohé písmo. Swatý Petr, po když mezi sluncem a msiecem bude zem,

beze prwní pastý, i swatý Pawel, též- 35 že slunce upiemo nemóž na mesiec zieti

m we wšech swých epištolách welé pro ni: ínhed potuchne mesiec. Kdyby

mužóm, aby swé ženy milowali a nebyli také slunce ztratilo krásu, owšemby m-
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siec krásen nebyl. Protož mýle se ty milosti ábelská mocí
, ježto iekají

:

hospodyn, ježto swé muže lacino wá- nekúzlený muž jako nesolený hrách
;

žie , neb jimi smiech pobíjejí \ aneb ježto ale hospodyni šlechetná pitáhne k sobe

co komužkoliwk rozpráwjí bez welm swého muže wášnémi dobrými a darem

pilné poteby, ježtoby k hanb jich mu- 5 božím,

žóm bylo. asto to býwá , že mnohá

žena mní , by její muž jen jí ctn byl,

a jakoby jí k niemuž nebyl užitecen ^ a *^ ^'

raní asto , by jím piekazu mla , že se Zwlášt patera wc jest, jíž bez hie-

jí zdá , by ho nemla , žehy welim le'pe 1 o cha móž žena swe'ho muže pitáhnuti, že

wšicku swií "vvc zpósobila. Pak býwá ji bude milowati. Paklifby ta nepomohla,

to, že ostanúc sama, teprw uzí, coj' tehdyf owšem nepomohli ijedni ái-, pakli-

práce, a welim hóe bude zpósobeno, nežli by již pomohli ái, wšakby protiw bohu

deVe; a bude jí s wlší hanbil, než by ot dablów nebylo hledati pomoci. Neb

byla na swého muže nerechnila ped ji- 1 5 wšecka kiízla i wšichni ái jsú s áblem

nými. Protož každá múdrá žena má swe'ho lidské smliíwy znanienie zewná a nkdy

muže milowati, a swým urozením nade tajná protiw bohu. Neb a se zdá nkdy

se nepleti neb swým smyslem; neb wiece nco, by zlé nebylo, wšak wzdy nkaká

žena mužem est má, než muž ženií. Ale lež jest pi tom, a nkací bobonci nepo-

jakož malé jest swtlo to, ježto od slunce 20 tební. Protož každá hospodyni s pomocí

msiec má, kakžkoliwk i toho od sebe boží nechaj kiízel; neb dojdeli této paterý

nemá: takéž malá jest est tohoto swta. wci, nesnad by jie muž její nemilowal.

Neb jakož ono we dne neswielí, jen což Té pátee wci uili jsú Sáru, mladého

w noci, a wšak noc iní weselejší: takéž Dobeše ženu, pietelé jejie, jakož se te:

tato est nic nebude w onom wném dni. 25 že když již chtieše s mužem od nich, po-

Protož což iníme, nejen ime pro tuto chopiwše ji, z prawé milosti poechu ji

est zdejšie chwály , ale této chwály ne- celowati, a napomínajíc, aby tu pateru wc
bhajmy swým bližním pro dobrý píklad ; mla na pamti. Prwá jest , aby ctila

ne na zdejší chwále a cti chtiece dosti swekra a swekru; pirozená wc jest, že

mieti, ale zakusiec, žej' chutná tato, a 30 každý rád widí est swého otce a swé

wdiíc lepší, tiem snažnjie po oné stojme. matee, a také bóh jest to kázal, a hanba

A protož dobrá hospodyni má s stieci otcowa jest synóm hanba. Protož žena

ped bohem i peu lidmi wšech nesli- cti pátely mužowy , a chceš est od

ností, což mohúc dobrého iniec: a naj- muže mieti. Druhá wc jest, aby muže

prw, aby w sob wiery kesfanské ne- 3 5 swého milowala ; a když jest to, tehdy

zprznila ijedniem kúzlem ; ne tak jako jest wše; milostí, ku, netolik jen samu

šeredné ženy na swých mužích hledají duchowní , ale také i tlesnu. Pezienat
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jest w manželshvie tlesná milost, donidž eji, ježto nesliišie, aneb když nepodobnu

boha jma za buoh, a jest lidsky, manze- wc , a i jednií, ukáže do sebe.

íómf se jie neslušie strieci, léby oba wel-

m múdra a stála byla. ByE také muž ^ helmbrechtmjch hospodyniech.

nemilowal tebe , wšak ty jej miluj , a 6 Pakli dieš, kto móž ústa každému za-

skulky jemu ukazuj milost; neb ukážešli wieti? To jest prawda w nkterých w-
nemilost k nemilosti, tiem wtšie nemilost cech; a wšak má se lowk strieci, aby

bude: pakli ustawn milost jemu ukazujíc, se ijeden nepotekl na jeho skutky nepo-

dobre jemu initi budeš, diwný bude, ne- dobné, jakž najlépe móže. Darmoli swatý

oplatíli se milostí. Pakli s on neoplatí, i o Pawel uí nás ka : abychom tak žiwi byli,

ale od boha dwoji odplatu budeš mieti : bychom ijednomu nedali zlé píiny k po-

jednu, že jemu iníš wieru, a milost horšení. Protož kteráž chce s mnoho chech-

k nmu jmajic, jako bóh kázal; druhií, tatí, mnoho šeptati s jinými a klamati,

když pokorn strpíš protÍAvenstwie. Tetic po oku na n wzhlédajíc, a wždy chce se-

jest, aby snažná byla pi eledi, pósobiec 1 3 dti na okénci, jako cílem s uiniec, aby

ji, aby nebyla ped hospodáem nepoádná, na ni každý hledal ; kteráž wším sna-

a aby potebu jmla, a také, aby s spolu ženstwím strojí s k skokóm , k tancóm

neswaila, ani s také kaké necti dopustila, swým ruchem , i wší postawií
,

ježto jen

neb to jest zwlášt hanba hospodyni. smilstwo a frej ukazuje, neb pielišnú

Ctwrté jest, aby také snažnost o domu 20 hrdost; kteráž ped swým mužem kryjíc,

jmla, aby duom šereden nebyl, neumeten hromáždí sob ; kteráž ped swým mužem

jako swinec, i jiná domowá poteba aby wždy jen smutná a krom nho jako pleše:

nebyla šeredná. A také aby umla scho- ktož móž takowú jinak siíditi, nežji widí?

wáwati a wydáwati poiedn
,

jakž as Pakli ji kto nkdy kiw siídí , kakžkoli-

záleží. Páté jest, aby s we wšem stiehla2 5 wck bez hiecha nenie, wšak takowá tiem

zlého slowa , mezi jiným stež s opitie. wším jest winna. Protož jejie jest wina,

Web kakžkoli opitie jiným jest škodno ; i také dwój hiech : jeden ze zlých a ne-

wšak zwlášt opilá žena jest ohawná wc. sliných inów ; druhý z tch, ktož ji k

Též e šeredná a nestydatá wšem neslu- horšiemu siídi , než jest winna, žej' jim

šie , a nadto od ženy slyšeti ji ohyzdno 30 dala píinu k tomu. Protož hospodyni šle-

jest a pieliš bidko. Také swáru s stež chetna mj poestnií pokoru, a tií zatkáš

w eledi a s mužem owšem ; nedaj s wšem zlým ústa ; neb pokora jest prawý

pemoci hnwu, též s dobru myslí zpó- pstún a zachowánie wšech šlechetností,

sobíš asto lépe, nežli se swárem; neb Pokorná žena snadn petrpí protiwenstwie

swárem každého spieše zkazíš než po- 35 a poslušná jest swého muže; protož po-

lepšíš. Zlé slowo, jehož s slušie strieci, koj bez swáru w swém domu jmiewá.

jest wše , což lowk asto má w oby- Pokorná práw zlého slowa nebrzo dojde;
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pokora jest ^vlášlie ozdoba dobrých ho- dobných k tem, jicliž wšech nesnadno jest

spodyn a šlechetných, a rozeznánie od ji- wyniluwili, neb wždy jest we whem dwoje

ných žen, ježto jsú lehké myslce a nesta- neslicnost protiw jedné šlechetnosti: ja-

tecné; neb ty nemohu pokory mieti, donidž koz prieliš mnoho, takéž pieliš málo w
swé nestateci neostanií; neb jsii wše ku 5 každé wci jest neslicnost, a jen w hoduji

pýše obrátily swé snaženslwie, i s tiem, wci šlechetnost záleží. Protož staí ie-

což mají s swými mužmi, a asto pes moc; kají: Lišíce nenie dobra; a opéte: Wše

neb tžce zastkmiec, i almužny zapomeniíc, whod dobro. Mohlyby zwlášt panie potom

a druhdy cizieho zadnic , wše na riícba znamenati, že bóh piln od wás chce po-

nakládají. Pakli takowé omluwu sob we- lo koe. Neb wšechE wás jest mienii, když

zmií, rkiíc: swým mužóm mosíme s tak jest ekl k Ew: Rozmnožím twií práci,

piprawiti, abychom s jim slíbily. Newždyj' tžce porodíš plod swój, a muž nad tebú

to prawda ; neb asto s o to nkterá s bude panowati. Zdali jie jest nerozmnožil ?

mužem swadí, chtiec ráda jmieli mnoho obmyslte to samy, cím móžete w prawd

rijcha. Protož ne pro muže to iní, ale 15 pyšný býti, než že s wšie wci stawiete

aby wesele mohla skákati na masopust neb jinak než jste. Malálijest práce, tak ustaw-

na poswiecenie, aby s slíbila mladým bláz- nú nemoc mieti , tak šeredn s hiechem

nóm a takýmž potworám, jakož jest sama, pocieti plod, tžce nositi , se strastí po-

mniec, by to za najlepšie bylo, že jie tu roditi a s welikú prací a péí odchowati;

snad w oi pochwálí nkto, a potom o ní 20 a odchowajíc, kto je wie, kak s poliíí?

nic dobrého nepowdie, ale ním ji i a muž múdrý neb nedošlý wšak má nad

pitwoie, aneb djí : dlííhý má nos , aneb wámi panowati. Hledajte panie, kaké wám
krátký, neb zelená jest, aneb zlé jest crwe- pokánie dáno pro pýchu a neposlušenstwie

nosti, neb s oima zapuchlýma, aneb hrdá

;

matee prM nie. Co pak každé zwlášt pro

aneb djí, prawý jest bi, budeli ochotna 25 jejie dji, a ne zde, ale den súdný, aneb

ke wšem ; a pakli k jednomu ochotna bude, w istci, kteráž s zde nepokaje ? A ja-

proby to bylo? každýf s na to ptáti kož buoh owšem pýchy nemiluje, takéž

bude. I kak s móž ta slíbiti swému muži, pokora jest jemu wzácna. Neb cožkoli práce

na kteníž mosí to wše naložiti, což kde a lopoty pišloj' na swt Ewinií pýchu,

dobude , a asto wiece , nežli s prawdií 3 o toj* wše pokoru a poslušenstwím matky

móž dobyli. I mosí lichwiti , krásti
,
pi- božie nahrazeno ; a netolik to jest nahra-

jímati , chudinu dráti , leckaks wylsliti

;

zeno , ale nepodobnie pokoru jejie wzá-

pakli rt obma to osladí spolu, ale najpo- cnjie jestlowie chwála powýšena. Pro-

sledy wše s jim to ohoí. Protož každá tož každá paní rozmysliž s dobe , které

dobrá hospodyni tchto wci stež s pil- 35 s jí zdá hodnjie následowati: aneb Ewy
n , i bra jich jiným, kterýmiž wládne, i w jejie pýše, a uzíš když tehdyž co t
rad od nich súsedám swým, i jiných po- potká, a wšak hledaj, aby pozd neuzela

;
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aneb matky božie \v jejie pokoe, a mj poest swe'ho hospodáe, i bude také jej

dobrií nadji, že když jejie pokory úastná tiem pilnjie mieti w poest ; a tiem sta-

budeš, budeš úastná i odplaty. A wieteli wí w eledi mnoho swáru i jiné' wci ne-

to, že téžme wešken swt po wás tiehne. poádné', když eled nauí swým píkladem,

Jsteli wy pyšný, a jakž wy s hrd sta- 5 a k tomu také miídrým a dobroti>Yým na-

wiete, tak wšichni pyšni a wšichni s sta- pomínáním. Neb má a dlužná jest dobrá

wjí hrd. Jsteli ^Yy smilný, wšichni smilní, hospodyni uiti swú eled ctnosti, kázni

ktož s jen s wámi obierají. Protož kdy- a dobrot, a zwlášt s^A'é dietky. Ne tak

by wy pokorný byly a istý myslí a po- jako hrdé matery, ježto jen po swtu sto-

stawú, i kto by byl brd aneb smilen, wida, lo jie, ježto jen tlo swých dtí milují, ale

ano to jest wám protiwno? A tak dáwa- na duše jich netbají. Žádají, aby jen zde

jíc wšem dobrý píklad, welm by s líbily dobe jim bylo, a netbají , co potom na

bohu ; a kakby pak s nelíbili mohly swým onom swt trpti budu. Jedny synóm

mužóm? rytiestwie žádajíc, druhé cti, a žádná z

^ , , , ,
15 takowých nedobýwá dtem boha. Zatra-

tí pokorné hospodyni. ...
cenie jich welikým nákladem dobýwají a

Jist každému muži, léby prawá po- spasenie od boha darmo wzieti nechtie.

twora byl, líbilaby s žena slin pokorná, Uzieli dti w chudob, smútie s, wzdyší:

ne šeredn. Kdyby s jí w kwasu kterém ale když uzrie , ano hešie , tiem s pak

udalo býti, mohlaby dobe milá býti swému 20 nie nemútie. A tak ukazují, že jen tl

muži w poestném riíše, ne w rubaném a jich jsú matery, ale ne dus. Ale dobrá,

podobném ku prázdným ženám, ježto wše- pokorná hospodyni to, což k tlesné po-

mi wcmi ukazujíc smilstwo a frej; neb teb podlé boha slušie, w zboží, we cti,

by uzel, že jiného nemiení, jen jej. A w umní jich neobmeškajíc , uí je také,

také by neml pée za swé dietky pro jejie 2 5 aby wzdy boha jmly na pamti, jemu s
zlé slowo, aneb, by o nich pro swú lehkú modléc, jeho žádajíc, a k nmu we dne i

myslci nemla snažné pée. Neb jakož w noci, w prázdni i w neprázdní asto

pyšná a hrdá žena nebrzo onch pt wcí wzdyšíc. Neb materám zwlášt to pí-

má do sebe-, takéž pokorná a múdrá ho- slušie, aby swé dietky k dobrému wedly,

spodyni má tu pateru wc do sebe: že 3 dobrotu kdež mohúcwiece než ukrutností,

má w poest pátely swého muže, a z letby dobrota nepomohla ; neb mateino

prawé milosti poslušná bude muže swého, nauenie asto dti držie Iwrdo, a druhdy

poslúchajíc swatého Pawla, jenž prawí: twrze než otcowo. Dobrá hospodyni, když

Zeny poddány budte swým mužóm. A jenž nenie hrdá, swój dóm, toiž hospodástwie,

opt die: Nechci, by žena panowala nad 35 pósobí snažn; hrdé ženy asto též inie,

swým mužem. A tak wšecka ele od nie ale welim úmyslem jinaejším ; neb což na-

dobrý píklad wezme , widúc , ana má w chowá, to jen sob : ale dobrá a pokorná.
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ta sob s mužem, s dielkami a s eledí, dne uslysiec, ješt k tomu priciniwše,

a sama s>vé poteby ješt spieše zapo- pinesli k druhé. A kterážby hospodyni

mene nežli onch. A také nikdy dobrá w pokoe tak swú ^vc pósobila, tak by

hospodyni nemá prázdna chleba jiesli; neb s wystriehla zlého slowa, a spráwn slí-

prázdnost mnoho zlého iní. Protož dal 5 bilaby s muži swénui, i bylaby dobrý

buoh lidem nahotu, i také aby syrowého píklad dtem swým i Avšem súsedám.

nemohli jiesti, i jiných mnolio neprázdní, Pakliby byl muž tak nemiídrý, nenechali

aby nikdy nemohl cloAvk prázden býti. by jie nikakž buoh bez odplaty. Protož

Aíe také jest to nemiídrá wc, nechliec šlechetná a miídrá hospodyni, ac ji co

prázdnu býti, i initi >vc nepotrebnú: lo potká nesnadného od muže neb od kohož

prolož wzdy pósob nco užiteného muži, koliwk, (neb riedko tak jest, jakž má býti)

dtem i eledi swé, obmýšlejíc, aby lacny wzdy s proto utší w bože, w nm po-

nebyly, ani také zimií miely. Ano prawí ložéc nadji wšichnu ; neb on sám wie,

písmo: Celed dobré hospodyn nebojí s pro co iní, aneb pro na koho co pe-

studeni snžné. Také prawi, že znamená i 5 púštie.

stezky dobrá hospodyni swého domu ; to-
Kterak má eled swoj strne westi.

ciž, opatrná jest wselijak, když se co zlého

pone , aby to stawila dréwe , nežli s Napomenuw hospodáe i hospodyni, kakž

wzmóž. Také prawi, že dlá rukama swý- jest mleti, bych také eledi nenapomenul,

ma podlé toho, jakož umie, a dáwá almuž- 20 kak s má w swém stawu líbiti bohu? I

nu chudým. Protož zwlášl každé paní iku najprw, že kesfanská eled má s
dlati slušie rukama swýma, aby jie nikdy stkwieti rozlinými šlechetnostmi, jako hw-
crt nenalezl prázdny; a také, aby z toho zdy, aby wn k blažené eledi boží w
almužnu dala , aneb aby swým dielem nebesiech byla w towaristwie piwedena.

boží službu ozdobila 5 neb weliké almužny 25 I býwá w domu rozliná eled: neb jedni

krom wdnie swého muže dáwati ne- jsú dti, druzí ježto z darów aneb ze mzdy

má , než s tolik, což rozumie, že jí muž sliížie. Dti donidž jsú malý, nic róznice

peje. A ježto jsem ekl déwe, že nemá nenie mezi nimi, a s slúhami wšichny spolu

prázdna býti hospodyni, nemienímC toho, a za jedno mají poslušný býti hospodáe.

by proto dlala we swátky; ale dobré 30 A ím wiece z prawé milosti pojde po-

mysléc, dobré mluwiec, dobrému uéc slušenstwie, tiem jest mén porobené a jest

swú eled, swé siísedy, tiemE má w swá- chutné. Protož wší eledi ku, že najprw

tek dobru neprázda. A tiem stawí mnoho má z wiery prawé kesanské, w dobré

swáru w eledi, neb mezi siísedami, každá nadji, upiemú dwojitií milost mieti, tociž

dobrá hospodyni, když krotí je, a treskcíc 35 k bohu, a k bližniemu pro buoh. A když

každú oblášf z neslinosti, oblepšijíc jich tu milost jmieti bude, inhed každý brzo

swárliwé ei
\
ježto snad zlí nco od je- srozumie, coj' dlužen bohu, co hospod,
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a co jiným s sebú towaišóm, a sám se šenstwie, aby jeden druhe'mu wzdy pod-

bude poznáAvati; i bude, poznaje se, po- dán byl poslušenstwím, a to jest obecné

koen protiw bohu, i také protiw ho- wšech pokánie. Ale nenie tolik pokánie

:

spode, i protiw swým towaišóm. A tak také pidal jest bóh moc poslušenstwí,

z pokory a pro tu milost newážiti sob 5 že móžem jím odplaty sob zasliížiti. A
bude protiwenstwie, a z toho hospodáe najprw boha slušie poslúchati, a potom

poslušen bude. Neb poslušenstwie pocházie hospody nebo otce ^kdyžby tociž jiné we-

z milosti a z pokory. A protož ti, ježto leli, než buoh kázal, a protiw bohu , ni-

sob nic nedadie rozkázati swé hospod, kakž toho pro poslušenstwie neslušie ui-

málo k nmu milosti mají, a nejsú po- lo niti, ježto jest zewné zlé, ale nkdy do-

korni ale hrdí, a welm hešie protiw brého má lowk penechati pro poslu-

bohu tlí hrdostí. Mnohý otec neb hospo- šenstwie. Pakli kto die: já newd coj'

dá wida swé dti neposlušné, aneb eled, buoh kázal, w íem jeho mám poslúchati

nesmie jim druhdy rozkázati, aby skrz to wiece než hospodáe, nebo než otce?

nebyli horše* A tak wiece otec dtí neb i5 Býwaj rád na kázaní, a slyš, co knz
hospodá eledi báti se bude, než oni jeho. welí. Knzet jesl miesto sebe zde buoh

Nenief to božie zpósobenie; božief zpó- ustawil : jestliE mudrý, toho poslúchaj

;

sobenie jest mlazším starších poslúchati, a paklit s nezdá w em múdrý, ale dojdi

a eled aby poslúchala hospodáe we wšem, múdejšieho, ježtof nad tebú i také nad ním

cožby zewn nebylo protiw bohu a ko- 20 jest ustawen, a potž s.

stelniemu ustawení. Prawít swatý Pawel,
. v . , , , v v , . ,

O desateru boUem pikázaní.
jenz jest byl wztrzen az do nebes, aby

s nauil, coj' zde lidi ml uiti, ka: Aby pak také wdli , co jest buoh

Každá duše wyšší moci bud poddána; kázal: (neb znamenie jest, že ten miluje

nenief moc, jen od boha; a ktož s moci 25 boha, ktož plní jeho pikázanie, jakož sám

protiwí, ten s božiemu zpósobení pro- Kristus prawi: Milujeteli m, pikázanie

tiwí; a kto s božiemu zpósobení pro- má plte): chci wám o jeho desateré pi-

tiwí, tent odsúzenie nalezne. Protož sluhy kázaní powdieti. I slušie wdti najprw,

a lidé elední, a zwlášt dti a synowé, že wšecko božie pikázanie i wšecko písmo

mjte prawé poslušenstwie a milost kotci; 30 nenie k jinému, než abychom najprw boha,

nebt wám zwlášt buoh pikázal, aby otce a potom bližnieho milowali. A tak najprw

a máte ctili. Neb wámf jest otec i ho- buoh pikázal, abychom jediného jej za

spoda, ale jiné eledi jen jest hospoda : a buoh jmli, a jemu s modlili, wšeho swého

když wšecka eled má hospody poslušná plného dobrého w nm áku jmajíc, netbajíc

býti, ím wy wiece? Welm wzácná obt 35 árów, ani wštby, ani léków. Druhé pi-

bohu poslušenstwie, a to jest boží spó- kázal, abychom jmene jeho k kiwd na

sob, pro našeho otce prwnie nepošlu- potwrzenie nepiwzeli
;
jakož iekají lidé:
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prawdaf jest ped bohem, aneb: bóhC to knípy nebily; a tak i o jiném. Ba bra-

>vie, zej to tak. Nenielit tak, k kriwdes trice, již nejsme hosté u wieie; pedešli

slawl boha swdkem proliw jeho piká- jsil nás apoštolé i proroci, i mnoho swa-

zani. Pakli jménem jeho , kriw jsa , kto tých ucenníków
;
jižbychom mli miídejše

pisahá aneb pokliná sebe, ka: tak mi 5 býti a swaté ctíti proto, že jsú dnostojni

bóh pomáhaj , aneb : swž m buoh, ac cti, pemohše swt , a žádati wcné po-

toho nenie : budelit kiwda , tiem wtší moci od nich. LepšíC má úad swatý St-

hiech, a tiem wtšieho pokánie teba, a pan, nežC by komi wládl, ano koni byli

naJNviec z písahy w siidii, když s rozmy- i déwe , než byl swatý Stpan ^ ktoj'

šlem piseže kiw. Tetie pikázal swaté i o jimi wládl, cilij' se ten bohu pronewil,

dny ctíti, abychom penechajíc tlesné práce, ježtoj' wládl jimi déwe, žej' odjat jemu

také o duši pomyslili, ke mši šli a na jeho úad i dán swatému Stpanu? a lakéž

kázanie, neb k nešporu, a modlili s bohu i o jiných wcech. Hledajž , žeE jsú to

a uili s, cim s máme líbiti jemu. Ale pohanští obyeji, a brzofby z nich mohl

ne k tomuf jsú swátci
,

jakož je zlí lidé i 5 blud býti. Wed buohf wládne wším ; ne-

obracijí , aby smilnili swými tanci, aneb tbaj, ímf wládne který swatý. KomužC

leckakús zamysléc nekáz, neb túlánie buoh eho peje, tomu i wšichni swtí.

nepotebné , aneb klewety pósobiec na To také wdti slušie , žej' nepikázáno

besed, aneb obžerstwie plodiec w krm, nám tak twrd swtiti, jako Zidóm. Pro-

nebo kostky a swáry a leckakús hrdost, 20 tož ktožby z milosrdenstwie nkomu pi-

a darmo utracijíc, což jsú wšedny wy- wezl nco, neb plot swój wzdwihl, aneb

dlaly. Ne takC jest buoh nedli ctíti kopy skladl neb rozkladl, ježtoby s zka-

kázal , ale proto, aby, jakož jsem ekl, zíti jmly, neb cožkoliwk takowého pil-

uprázdniec s, jeho hledali
,
jemu s po- ného, nehešilby smrtedln, kdyžby proto

ruili, o nm myslili a mluwili , a wždy 25 služby božie nezameškal. Atak ta ti božie

jej mli potom na swém diele na pamti, pikázanie wedú nás k tomu , abychom

Ježto pak swaté ctíme , a swlíme jich ctili boha a milowali. Druhých pak sedm

nkteré dny, to jest proto, abychom mi- jest, ježto uie , kak máme k bližniemu

lujíc to, že jsú oni swietzili a jmli od- jmieti milost ; neb wšech spolu jest deset,

platu za to, a také abychom jich píkladem 30 I jest twrté pikázanie a z tch druhých

také nco trpli pro bóh, abychom s nimi prwnie : Cti otce a mater, a budeš dlúho-

odplatu wzeli. Ale mnozí ctie swaté jen wen na zemi. Ze wšech pikázaní de-

pro zdejší odplatu, práw pohanským oby- sieti jediné tomu powdl jest bóh odplatu,

ejem; jako swatého Štpána, aby w kon ktož otce a mater ctíti bude. Páté jest:

byli šfastni ; swatého Šfaslného a jeho towa- 35 Nezabíjej; ktoži; nenáwidí a rádby zabil,

iše, aby jim zbožie pibýwalo; swatého Jana by mohl aneb sml pro lidi, pestiipilt

Swtlého, jemuž jsú Burian wzdli , aby jest kázanie, a wšak welim lehejie nežli
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skutkem. Šesté pikázanie prawí : Nekra. tedlný hiech, chtieti to jmietí, ježto jest

KdožC krásti brání , tehdyt brání owšem jinému dáno , a státi po tom bezprawn

wýboje aneb liípiti zewn, neb w tom i proliw wóli bližnieho swého, a i dosieci

wražda spieše býwá ; a wylstiti též jest, toho nebude moci. A tiem inem hráti

jako i ukrásti. Sedmé pikázanie brání, 5 w kostky, chtiec wyhrati zbožie cizie, jest

abychom s žádnií zemí, krom manželstwa hiech ; neb chcemli , aby cizie bylo naše

swého, le ^y jinostwí, le we wdowstwí bez hiecha, máme kupiti u nho, neb za-

nehešili. Neb wždy jest to hiech smr- slúžiti nkak, aby on s chutí postiípil rád

tedlný ; tu nenie omluwy žádné , když se nám swého , a wzal za to od nás nco

jest kto skutkem dopustil
, potupil jest, i o libého sob, dieku neb pieze neb cožkoli.

cht a moha nechati, kázanie božie. Zda- Protož razi kesanské eledi, aby naj-

liby nenechal, kdyby nkto hledal na to ? prw sprostn a twrd drželi kestanskú

snadby nechal, by le rob pitom bylo

:

wieru, a jmli w bože swú nadji, a w-
a pak ano bóh pihlédá, jenž jest to za- dli božie kázanie desatero, a plnili je

powdl, nechati nechce. I chce s pak i 5 z prawé milosti, srdcem, ústy i také skut-

omluwiti, by bez toho nemohl býti; kiwdal kem, majíc s k bohu tak, jakož slušie s
jest to, mohUby, byt chtl tu žádost petrp- k bohu jmietí, k hospod také, jakož slušie,

ti, jež ho trží ; ale nemóžef bez práce. Pro- i k swému bližniemu také, jakozt radí

tož za práci odplata bude, ktož petrpí ; a swatý Pawel, ka : Žádnému nic dlužní ne-

kdož práce necht jmietí, odstiípí boha, 20 zóstáwajte, jediné to, aby s spolu milo-

netbaje jeho zápowdi, leí s k nmu poká- wali. Ale komuž jste dlužní ctí, tomu est

ním wrátí, wnt boha odlúen bude. Osmé dajte ; kohož jste s dlužní báti, toho s
pikázanie zapowíedá swditi kiw. A bojte ; komuž co platiti máte, tomu plate.

též jest, i samému mluwili kiwdu, jakoby
.. , «!.., T^ , , v. . • v, liak mají s mieti k bohu srdcem, ústy a
jmemu swedcil. Dewate prikazanie, neza- 25

dáti cizie ženy, Tiem ukazuje, že netolík
sKumem.

skutkem w smilstwie , ale také i žádostí I ku najprw, aby k bohu jmli swé

smilnú móž býti smrtedlný hiech ; a naj- srdce , asto na pomníce , asto wzdy-

wiec, kdyžby kto žádal ženy, ježto má chajíc k nmu, žádajíc, aby wám dal to

muže, aby jie žádal i k manželstwu, a 30 initi, coj' jemu libo, a odpustil wám waše

nechtl jí bez manželstAva, wšakby protiw hiechy, í rozliná obmeškánie, a chwálilí

božiemu bylo pikázaní, kdyžby plná žá- jej w swém srdci, widúc, kak jest diwn

dost byla ; a kdyby tak k manželstwu a mocn a užiten uinil to wše , což

panny aneb jiné swobodné žádal, mohloby jest. A také ze wšeho srdce každý má

to bez hiecha býlí smrtedlného. Desáté 35 wden býti toho, což má dobrého; neb

kázanie božie jest, kteréžkoliwk cizie wci to Avšecko má od boha : onen zdrawie,

nežádati. A to také ukazuje, že jest smr- onen sílu , onen mUdrost a umnie
,

jímž
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se žiwí, a umie uhowti swé hospod neb a po dobré, žej' z božieho. Protož eled

towarishvu, i jiné mnohé takowéž dary, dobrá, ježto miení k bohu, bra se i

z nichž nkteré móž \v sob znáti ^ a odwykaj šeredné reci. A také nemúdrých

mimo ty jsií mnozí i jiní, jichž neumieme klamów protiw wiee neb protiw dobrým

znamenati , a Avšak máme >všeho býti 5 obyejóm, jakož mnozí iekají : kakbychom

wdcni. Neb ac i trpíme protiwenstwie, mohli wstáti z mrtwých
,

poclibychom

chcemeli sami wšecko, i nám to užileno, Avstali ? Nemúdí lidé! ili newiete, že

a nad to mnohoj" jiných u weliké niízi. wiece buoh umie uiniti , nežli lowk

Coj" pracných nemocných, a mnozí z nich wymysliti ? Zwlášt z takých reci poro-

ježto na n málo tbají, ježtoby rádi témuž lo kuje swatý Pawel , neb prawí: Ty zlé

jako my jmáme. Tot jest welm užitené pomluwy zkazijí w lidech wieru , i jiné

a potebné kiesfanské eledi jmieli w srdci. dobré obyeje. Lži také piln se stežte

;

Neb když nemóžte almužnu kupiti králow- neb ústa, kteráž ráda lží, zabíjejí duši, a

stwie nebeského, jako bohatí, ani mno- lež iní, že asto lidé newie prawd
;

hými posty a modlitwami aneb pútmi, jako i 5 protož lež nikdy nemóž dobra býti sama

prázdní: mjte dobru žádost a dobré my- w sob. Pomluw a rozpráwení i piesní

šlenie u wašich srdcích, tof jest bohu do stežte s tch, ježto wzbuzijí smilstwo,

wás welm wzácno. Prawí Dawid: Žá- neb jiné hiechy. Pakli diet: mosíme s
dost chudých bóh uslyší. Ale aby dobrá také nkdy utšiti, zpiewajíc neb nco

myšlenie mohli jmieti, mosíte brániti s 2 sob rozpráwjíc. Toj' owšem prawda;

myšlení zlému a nepotebnému-, a jakož ale hledajte, by w protiwné wci bohu

srdce k bohu máte jmieti, takéž i ústy nejmli swého utšenie. SmilstwoE jest

máte \\'yzná\vatí w swój as boha swého
;

protiwná wc bohu, též obžerstwie , neb

neb netolik srdcem , ale i ústy máme lakota , hrdost , lakomstwo , hnw , zá-

wšichni boží býti. A protož ei šeredné 25 wist, lenost. O kteréžkoli z tch wcí

a nekázané máte s stieci
;
jakož hoké, mluwiec neb zpiewajíc , aneb ježto wás

a píkré krm stehu s lidé , takéž wy k tomu wede libost a utšenie, wždyt ta

bidké a peské ei, le w klamu blázno- libost a útcha w takém zpiewání neb po-

wém, le w hnwu, a ješt wiece mliby mluw jest protiw bohu, a tratí u wás

s spráwn stieci. A diwné jest, že beze 3 boží milost. Protož o bohu mliby sob

wšeho užitka tak šeredn mluwie nkto, rozpráwti a zpiewati, a o swatých. Ano

a duši tieni tratie. Ale jakož poznají po to welí swatý Pawel, ka: Nebýwajte ne-

ei lidé, z kteréhož jest kto králowstwie múdi, ale rozumjte, co jest wóle božie,

aneb zem, tociž mluwíli rakúsky, jest a wezmte naplnnie duchem swatým, mlu-

z Rakús; pakli esky, tehdy z Cech: ta- 35 wiec spolu z žalmów a z chwály božie,

kéž po zlé ei a nekázané aneb peské a z duchowních piesní zpiewajíc , a we-

znáti jest, že z dáblowa králowstwie jest, seléc s hospodinu. Ale ne o tom zpie-
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wajte, jímžby se, neb jiné', wzbudili k a nechajíc, coj' on zapovdl, jakož jest

smilstwu
,
jakož bláznowé panny a panie popsáno w jeho pikázaní desateré. A

w zbuzijí se
,
ježto mnie , by tak wzácny zwlášt chcef od wás buoh istotu tla

byly, jakož slyšie, ježto zpiewají o nich jmieti; aneb panenskií, aneb jako wdowskii,

mladí blázni, a sami newdiíc druhdy co 5 a kto prolratil jest panenskií, aneb man-

inie, nedá nemleli. Protož ku : dobru želskií, ober sobe, kteriíž kto chce ^ we
kratochwíl a wzácnií bohu móžte jmieti, smilstwie nelze jest pijíti k bohu. Prawí

o bohu zpiewajíc, jakož jsem ekl, a o swatý Pawel: To wzte, že ani smilní

swatých, aneb sob rozpráwjíc; ano králowstwo božie budii jmieti. Protož

Dawid prawí: W hrdle jich weselenie bo- lo mladí, stežte s piln, jakož starý Dobeš

žie^ jakoby ekl: Celed boží poznáš po uieše swého syna, ka: Chowaj s od

tom , že w swém weselí boha má wždy wšelikého smilstwa , tociž ani pro chu-

w swých ústech. Neb jisté jest to, což dobu, by chtl za to dary bráti, ani pro

lowk rád pemietá w srdci, o tom rád mladost swií, ani pro báz, nema ijeden

mluwí. Protož wždy slušie srdcem boha 15 omluwy jmieti; ale ktožkoli smilní krom
milowati , i ústy chwáliti jej , a dieku manželstwa swe'ho , smrtedln heší ; neb

wzdáwati jemu , a modléc s prositi jeho iní protiw boží zápowdi. Žádného hie-

za swá rozliná obmeškánie, i za rozliné chu bóh tak obecn nemstil na swt,
swé poteby. A tak dlúho, jako prázdní, jako smilstwa ; neb wes swt pro n byl

nemóžete s modliti : ale modlte s asto, 20 potopil, když synowé boží tociž z ple-

a wždy móžete s jemu pomodliti, kterýž- mene Setowa, ježto mli boží býti, po-

koli iníte posel. Skutkem také, kterýmž jímachu dcery z plemene Kainowa, widúc,

wy móžte, chwalte boha, chodiec ke mši že jsú byly krásné, tociž pro smilstwo.

w swój as na kázanie, klekajíc ped bo- Protož buoh Aves swt potopil, krom
hem na swú kolenu, zpowiedajíc s swých 25 osmero lidí. Mstil také ukrutn smilstAva,

hiechów, dáwajíc podlé statka také al- jako onm pti mstóm dal s propasti,

mužnu a ofru, z mála málo
, jakož koho a za žiwa spálil je pekelným plamenem,

bóh daruje. Neb kteíž lidé elední, ježto pro jich zewné a šeredné smilstwo. Ruben

jiným lidem slúžie, netbají na bóh, práw také, prworozený syn Jakubów, smil-

jsú jako howada
,

jimiž dlawše, potom 30 stwem protratil od swého otce požehná-

je žabí. Takéž ti zde robotují
,
potom nie, ježto jest ml mieli z práwa, to jest

pojdu na zatracenie. Protož bóh napo- pak dáno mlazšiemu. Že pak buoh mi-

mina wás skrze žaltá ka : Nerote býti luje istotu , to jest dobe tiem ukázal,

jako kón a mezek, w nichžf nenie roz- zej' sám chtl s z isté panny naroditi,

umu. Ale tociž Avy, rozumjíc že máte 35 Protož když jiných dobrých skutków jako

nad sebú boha, žádajte ho srdcem i ústy, bohatí nemóžte jmieti, ale to wám skutek

i také skutkem iniec, coj' on pikázal, bu, aby s piln hiechu stiehli. Neb
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ktožby wšecky skutky dobré mel do sebe, nidž jste u hospodáiów, mjte je w cest,

a k lomu byl w jediném smitedlném hrieše jakožE jest ekl swalý Pawel: Slííhy mjte

a umí-el w nm, nemohlby wn spasen za to, že wší cti hodni jsú od wás páni

býti. Protož dobrý skutek a libý bohu, wasi; a tm jest to psal, ježto jich páni

ktož s piln steže hiiechu. A k tomu 5 pohané byli. Tm jest pak také ekl, ježto

to také wšecko budu dobi skutci, což- jsú mli pány kesfany: Acf jsú wám bra-

koliwk iníte wrn podlé božieho zpó- tie u bože páni waši , ež jsú kestué,

sobenie. Lee pánóm služíte w prawd, liem je wiece milujte , nehrdajte jimi

;

lec piet neb jiete \v swój cas ku poteb, tociž acf jsú pokorni
,
jakož slušie býti

a nebo spíte pro posilenie; neb prawí 10 kesfanóm pokornu. Protož milujte swé

tak náš Avrný uenník swatý Pawel : aby- hospodáe, a wdni budte , že s wámi

chom to wše, cožkoliwk iníme, we jm starají , a cožkoli wám inie dobrého, to

božie inili a k jeho chwále. A tenfby mjte na srdci. Pakli zdá s komu, žej'

to inil , ktožby jen proto jedl a pil w unáhlil s protiw nmu hospodá jeho, to

swój as, pronžto jest buoh píti ústa- 15 brzo spus s srdce we jm božie; nebí

wil a jiesti, a takéž o jiných o wšech tak mají asto rozlinú wc pósobiti, žef

skutciech. Ale jakž brzo kto proto žiw newždy jsú sami s sebú. Ústy pak také

chce býti, aby jedl neb pil, neb s ože- tak s k nim mjte, aby purn a protiw-

nil, neb cožkoliwk takého inil, ježto n swé hospod neodmlúwali , ani jich

mine, inhed jeho skutci od boha táhnu, 20 po kútech zprawujte, škodn jim mluwiec

poewadž nejsú we jm božie; neb buoh kteréž koli ei. A jist welmj"* to zlé,

netolik wáží, který jest skutek kto ui- zle mluwiti o hospod, neb jest hiech i

nil, ale znamená, pro kto iní. hanba. Welim lépe býti prázdnu té ho-

,, , , ,.,,.., 7 ,. ,
spody, nežli o ní zle mluwiti; ano i

hak se ma celed mieti k hospod srdcem,
, ,

2 5 odejdúc swú hanbu mluwí, ktož co k toho
ušty t skutkem.

hanb mluwi, u kohoj byl. Protož jakož

K hospod pak eled kresfanská má s srdcem máte hospod dobrého pieti, ta-

tak mieti , aby srdcem i ústy , i také kéž i mluwiti jich dobré máte. A wšak

skutkem wrna jí byla. Najprw srdcem, protiw prawd newelím wám jich chwá-

aby wšicku záwist z nho wylili, a žádný 3 liti, ale aby i prawdú hyzditi je mohli,

neekl w záwisti na swém srdci: pro nehyzdte jich, mleti móžte; lefby taká

on jest pán mój ? nebt jest to tajenstwie wc byla, ježtoby škodno bylo mleti toho

božie. Alebrž to wz, že welim kratší wšemu kesfanstwu. Prawí Seneka: Skup
cestu mají do nebes poddaní jiným we chwal, ale skiípji hyz. Takf jest ne-

jme božie, nežli ti, jimž jsú poddáni, i 35 slušná pielišná chwála, jako pielišné hyz-

bezpenjší. Protož kudyžt wás buoh do- dnie. Chwála pielišná tak s zdá, by

wede k sob, tudyf jest dobe. A do- pochlebowánie bylo, a hyzdnie z nená-
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wisti pocházie rádo. Swatý Augustin také nesnadným. Opt swatý Pawel die k swému

ucí , aby nikdy , ktož chce hyzditi , tak mlazšiemu : Napomínaj slííhy, a jsií pod-

nehyzdil wšeho spohi, by newymienil toho, dáni swým pánóm, líbiec se jim we wšem,

jestli co dobré; a opt nedá chwáliti tak neodpowiedajíc jim, neiniec lsti, ale we

wšeho spolu , by toho newymienil
,

jestli 5 wšem dobrií wieru ukazujíc, aby we wšem

co zlé, Neb hyzdili kto dobré pro zlé, ozdobili kestanskií wieru ; tociž , a jsií

toj' protiw bohu, jenž umie ze zlého wy- jim wrni , neškodiec jim ijednú lstí na

brati dobré. Pakli kto chwálí zlé s do- jich sboží , ani sob kterú lstí té práce,

brým za jedno spolu, ten ktož chwálu ježto nésti mají, umenšijíc. To proto

slyše, uzí nkdy zlé tu, ježto jest wšecko i o welí uiti wás, neb we wšech swých i-

chwáleno, pohorší s ka : Když jest toto nech w menší i u wší wci máte jim

zlé chwáleno , na em tu wiece zlého sprostn wrni býti , i w tom , když co

nenie? Protož jakož i Seneka die: Dobrá wiete jim škodného w eledi neb kdež-

wc, chwáliti málo, a hyzditi welim mén. koliwk , aby je wystiehli toho, nemóž-

Neb jen to chwáliti slušie, ehož jest kto 15 teli stawili jinak; a owšem cti wjich že-

dobe swdom ; ale hyzditi žádný nemá, nach , dtech , w diewkách máte ostie-

a by eho i swdom byl, léby toho hati, pomniec na onoho jinocha Josefa,

poteba byla. Skutkem pak také máte syna Jakubowa
,
jehož jest byla zamilo-

wrni hospod býti, což wám poruic, aby wala jeho pána žena. Jednoli jest jemu

toho pilni byli, nefolik pro tu odplatu, 20 slibowala, o jednoli s jest pokusila: tu

ježto wám oni odplacijí, ale pro wnií ochotenstwím , tu áry, tu oplzlstwem

odplatu ; neb toho w nebeském králow- chtiec ho k smilstwu rozdrážditi
,

jakož

stwí wezmete pinií odplatu. Prawí swatý prawie jedny knížky
,

ježto jsú o wšech

Pawel: Cožkoliwk iníte služby, ihte z synech Jakubowých ; až s jemu hroziti

úmysla, jakoby slúžili bohu a netolik li- 25 jala, až jeho piprawila i u wzenie: wšak

dem, wdiíc, že od boha wezmete wnú jeho bóh ze wšeho toho wyswobodil , a

odplatu. A opt jinde die: Slííhy poslušní nadto pánem nade wším králowstwem jej

budte pánów s bázní, w sprostnosti wa- uslawil pro jeho wieru. Neb jest k ní

šeho srdce
,
jako Krista , netolik k oku iekal : Mój pán we wšem mi wí a wše

jim sliížiec, jakoby s tiem slíbiti chtli 30 mi poddal, krom tebe-, lepí jsem za to

jen pánóm, ale jako slííhy Jesukristowy; žiwot dada, nežbych s w tom prone-

iniec wóli boží z úmysla, z dobré wóle, wil. Protož razi kesanské eledi, tak

sliížiec tiem bohu, a netolik lidem, wdúc pacholkem, jako diewkám, aby swým pa-

to, že každý, cožkoliwk uiní dobrého, nóm a swým paniem byli Avrni, jich cti

za to odplatu od boha wezme. Swatý 3 5 hledajíc i jich domów ,
prawií istií mi-

Petr také prawí: Slííhy poddáni bute pá- lostí srdcem milujíc je, ne protiw bohu,

nóm swým, netolik dobrým, ale také i a tu milost ústy i skutky ukazujíc, jakož
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buoh kázal skrze swélio apoštola , aby seowi, že šel jcdnú k jednomu méslii, a

>všken poád byl dokonán, jimi každý robala jeli se jemu posmiewali , wolajíc

odplatu \veznie. na a rkiíc: Wzejdi sem lysce, -Nvzejdi

sem lysce! A buoh proto posmiewánie
Kak mají spolu býti srdcem, listy a skut-

kem elední lidé.

5 pepustil na n, že wybhše dwa Iw^y z

paseky mladé', zdáwila je. A netolik wpis-

Spolu pak celed najprw srdcem cistií m, ale sami jsme slýchali, a druhdy wí-

mají k sob milost mieti, w niwcemž ne- dali, co se zllio stáwalo za nás pro ta

majíc k sob záwisti , a nehrdajíc jeden hykánie, když jedni druhými smiech wá-

druhým, a tu milost sob rozlinými do- i o lejí. Protož dobrá wc káz a tichost w
brými skutky ukazujíc. Neb když jeden eledi s bázní boží, a istá milost u wiee

druhého miluje práw , brzof s domysli, a w prawd. Neb ktož najprw miluje boha,

coj' jemu teba, a tak skutkem ukáže mi- a pro bóh wren jest swé hospod , i

lost swmu družci , nauce jej, napomena, s swými towaiši práw bydlí , streha s
i pomoha jemu jeho dobrého. A wšak ne i 5 hiecha a hledaje wóle božie , uslyší po

protiw bohu, ani protiw hospod mají s smrti weselé slowo , ano jemu buoh die

spolu w eledi milowati, ale najprw boha, milostiw : Mj diek, wrný sluho ! w malé

potom hospodu pro buoh, a pak s spolu wci byl jsi wren, chci tebe nad weliké

pro buoh a pro hospodu. Neb kdež eled powýšiti. Protož bute wrni srdcem,

na s ryje, asto z toho i hospod býwá 20 ústy i skutkem, a bohobojni, nemluwiec

škoda, když jeden cht druhého od ho- nectn a šeredn, ani kým smiech pobí-

spody hnwu doprawiti, hospody dopustí jejíc , a isti ode wšeho smilstAva a od

škody. Pakliby s prieliš milowali a ne- newry každé. Pakli jest kto w em po-

miíde, s hospodní škodu, také byioby pro- hýil, ale nawraf s želením prawým a spo-

tiw bohu. Ústy pak také sebe nehnwajte, 2 5 wdí a dosti za to uinním, a tak pi-

a jist nemúdrá wc jest wtrem tratiti jdete do králowstwie nebeského. Amen.

pieze mezi sebií, tociž daremní eí. Ani

jest dobré, by jeden druhým mnoho kla-

mal , a mnoho s posmiewal jemu ; neb WYPISKY ZE KNIHY TWRTÉ.

asto z takých posmiewání wycházie hnw, 30 ^- ^ nauení súdciem.

a z hnwu wražda i jiného mnoho zlého. Tetí kuor w té prwní jerarchii jest tch

Protož dobré jest jiskru potlaiti déwe, swatých andlów, ježto tróny slowií, ja-

nežli s z nie rozmó2 ohe, jemuž nesnáze koby esky ekl stolice, na níž sám král

bude odolati, tociž zlií e, z niežby mohl sedá , když siídí. Skrze ty andly buoh

s hnw rozmoci. Netolik sami sebii, ale 35 jako siídy swé wydáwá, co pro má býti

i cizími kesfanská eled nemá s bláz- a kdy. A jsií tak líklidué mysli, ež s
now posmiewati. te s o proroku Eli- nepohnu jinam, než upímo to drží twrdo,

23
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což jim jest od wyšších andlów pišlo. Z nelze jest w zdejších súdiech pro zlost

toho kuoru také jsií wypadli ábli, mohše a chytrost lidská wšie wci prawdy s
swatými andly býti, mohše blažen ilkli- držeti, nebby siídce asto zabliídil dále,

dne mysli býti, powoléc prawd; to jsú mn by prawda byla, ježto nenie prawda.

pieliš roztrhaní sami w sob, boiec a 5 Protož ustanoweno jest dobrým rozmy-

rušiec kudyž mohúc prawé sildy, wždy šlem, aby siídce držal s práwa swým

chtiec jinak nežli slušie. K tomu andl- sudem, ne po swém úmyslu jda, ale po

ske'mu tretiemu kuoru zwlášt duchownie ustanowení práw. Protož prawí swatý

sudce, ježto podle' knih duchowních práw Thomáš z Aquin a též dwa jiná uenníky

súdie, mohli býti pripodobnáni. Neb to i o weliká w práwiech držíta : že siídce , a
práwo pcdobe jest zpoiezeno, a po- wie ne siídem, ale jinú stranil, že jest

cházie z swatého písma, práw jako swaté jinak, než jsií ped ním dowedli swdky

písmo od boha; ale skrze ty lidi, ježto neb listy neb ímžkoli, (jako dskami zde

jsií boha wrúcí milostí milowali. Protož v/ zemi), wšak ne podlé toho, jakož on

jakož jiných šest andlských kórów we 1 3 wie, ale jakož jest dowedeno podlé prá-

dwií nižší jerarchií jsú pod tiemto kuo- wa, a i ne podlé prawdy, má súd wy-

rem tetím z prwnie jerarchie : takéž ji- dáti. Než má tiem sudce pilnji býti, ota-

ných šest poadów lidských, o nichž po- zuje swdków, zdaby swdci poklesli s
tom chci mluwili, má býti pod tiemto, a wyznali prawdu i nechtiec, pro nžby

jich poslúchajic a od nich berúc nauenie, 20 práwem pomohl prawd; pakli práwem

upiemých a dobrých uených w duchow- nemóž pomoci prawd, nikakež sudu pro-

niem práw, a jsúc jim poslušní. Neb tiw práwu ne\>7dáwaj. Prawí týž swatý

cožkoliwk súdów pocházie z toho prá- Thomáš: Kdyby nkto, jehož sudce wie

wa duchownieho
,

jakož jest ono ujed- prawa, byl pemožen swdky kiwými k

náno, dobré jest welmi, a jsú dobré súd- 25 bezžiwolí, nemóžli sudce nalézti píiny

ce a eníci bohobojni, tak že i práwa podlé práwa, jížby ho smrti zbawil, má

ciesaowa nestydíc s po duchowních prá- jej poslati k wyššiemu sebe. Pakli i toho

wiech jíti. A wšak jsú nkteré wci w nemóž, neheší, wydada súd tak jakž jest

ciesaowých práwiech, ježto duchown ne- doweden , neb ne on jej zabie , ale ti,

welé; ale jako nebráníce, ponúkají k to- 30 ježto jsú na dowedli, by on zlý byl.

mu, jako zlodje wsiti a takowéž mnohé Hledajtež sudce, kak máte snažní býti, aby

wci. Ale což bránic duchownie práwa, wydáwali prawé sudy, ne podlé piezni

aby to welela i ciesaowa , nikakež to neb nenáwisti , ne podlé bázni neb na-

nenie dobré. Toto také slušie wdti, že dje zisku ; neb prawí písmo : Rown bu-

asto s zdá nkteré duchownieho práwa 35 deš súditi weUkého i malého. Swatý Au-

ustanowenie tomu, ktož s na rozliný gustin, mluw na ono tenie, ježtoj syn

bh lidský nerozmyslí, by zlé bylo. Ale boží ekl: Budte milosrdní, jakož wáš otec
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jest niilosrden; die: Aby boliatým slídili boha nad kriwým súdcí^ neb jest ekl:

pra>v, nenie lobo teba wclini pilné roz- Praw sudle synowé lidští! Weliké duo-

kázali; neb asto hýbají siidem protiw stojenstwie budií jmieti w nebesiech prawé

práwu na škodu chudým pro bohaté. Ale siídce, když s ukáže jich odplata s tmi

li-eba jest také napomínati lid, aby w siídu 5 andly, w nichž jest buoh jako swií sto-

tak drželi milosrdenstwie k chudému, jakž- licí ustawil , s niež siídí wšecky wci.

by práwa neminuli. Protož chceli klo mi- Jist prawí prawda: Blaženi jsií, ježto

losrdenstAvie chudému ukázali, ukaž, móžli lani jsií a žiežiwi prawdy; tocíž, ježto

prosbu zbawiti jej siídu, jestliC súd pro- žádají prawdy, jako lani jiesti, a ten

tiw nmu: pakli nemóže, acE jest i pro- lO komuž s chce píti, pitie; neb prawí,

tiw chudému, wšak proto prawý súd wy- budií nasyceni. Ale jakož z toho kóru

daj , a wydada, pomoz jemu zaplatili, duostojného andlé jsú také wypadli, a

chcešli spolu milosrdenstwie a prawdu za- jsú již rlie: takéž i sudce zlé newzejdú

chowali, jakož iní nebeský otec. To slowo wzhóru k tm swatým andlóm w towa-

také wždy w swém srdci každému súdci 1 5 istwie, ale spadnu w den božieho pra-

slušie jmieti, ježtoj eeno: Synowé lid- wého sudu a poslednieho u wné muky

šlí, sudte praw; neb jakž rozumný w s tmi dábly, ježto jsú jim kiwých sú-

práwiech prawie: Když sudce wda zle dów pomáhali, wypadše swú zlostí z toho

sudí protiw práwu, pro bázii neb pro kuoru duostojného, jenž jest nazwán sto-

lakomstwo, žádaje cti a chwály neb zbo- 20 líce božie. O súdciech duchowních ne-

žie, neb pro pieze neb pro nepieze, teba mn mluwiti wiece: oni wdie z

neb prokoliwk takowého , dlužen jest swého písma, kak jsú dlužní initi práw,

onomu nawrátiti, jemuž jest uinil swým kakžkoli ne wždy mohu uiniti prawdy.

sudem kiwdu, léby onoho nawedl, je- Neb jim jest poruen súd podlé toho usta-

muž jest naložil kiwým sudem, aby onomu 2 5 wenie, jakož jsú práwa ustawena. Ale

wše nawrálil. Pakli newda a neumje roz- wšak hoe tm, ježto práwa hledají swú

súditi, wydá súd kiwý podlé swdomie, chytrostí a nebo lstí protiw prawd. i

dlužen jest nawrátiti, a najwiec, žej sml tohot miením, jeni s sudí kiw jsa, le
súditi neumje, a neb žej nelhal s o to s brání, let dobýwá sudem, i eníka

tázati s múdrýmí a rozumnými. W prá- 30 jeho, stojíli wda protiw prawd. Pakli

wiech jest psáno : že sudce sudu ducho- klo práw jest, a když piiní kiwdy ku

wnieho uinili komu k obtiežení cožko- prawd, jakoby nemnl, by buoh prawdú

liwk w sudu protiw práwu, maje wláští prawd mohl pomoci: jakby to mohlo

milost k jedné stran, aneb koláem jsa prawé býlí, by toho božie prawda ne-

oslepen, má do roka nejmielí úadu swého, 35 pomstila a kiwdy od sebe neodlúila, le

a má onomu dosti uiniti podlé toho, jakž zde pokáním, le w istci tžkými mu-

la pe záleží. Protož weliká pomsta od kami, le wn w pekle; jehož buoh

23*
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nedaj, kdyby kiwda milejší byla než pra- a nesnadnil, a sám se jí uil nkolik ne-

wda, zej zde pomohla, ježtoby prawda dl, neb jeho eník, aby ji uml pro-

nepomohla. Protož každému razí, ktož se žalowati: a druhý pak, jen tikrát ji

Slídí, radji s prawdií trp odsúzenie, než- uslyše, ml pisieci týmiž slowy a jakž

by co pimiesil kiwdy. Pomni, kak jest 5 chybil na jediném slowu , lak wše ztra-

syn boží, jenž jest sám prawda, byw od- til. Toj' již minulo, a jsií s mnozí chytr-

siízen tak potupn, až i smrt pijal : wšak ci i hnwali proto , že chudým wdo-

le libo, le nelibo nepátelóm jeho, on wám i jiným sprostným nemohu škoditi

kraluje, a nepietelé jeho jsú w potup. tolik, jelikžby rádi. A wšak ješt jest to

Protož budemli s prawdií odsiízeni, jistií i o proliw božiemu pikázaní, že písahu hle-

nadji móžem jmieti, že také wznikneme dají zmatków, boha pokúšejíc a kúc: „bu-

s prawdií, když bude prawd wzniknúti deli praw, bóh jemu pomož. ^' W tom

hodno, a s od nie nerozpáíme. We jsú prawjšie duchownie práwa. A kakli

rozliné wci trpiec mosíme jíti do krá- to móž dobré býti, když swdky wedú,

lowstwie nebeského
;

pakU nebudem zde i 5 stiípíli lewú nohií prwé, aby tiem ztratil

;

trpti s prawdií, nebudem s ní kralowatí aneb, když zarukují, wezma klín sukn

w žiwot wném. A když i w duchow- neb plášt, hneli jím zase, cht snad roz-

ních súdicch ne proto, by zlá práwa westi, aby udeil k onoho kUnu, tehdy

duchownie byla , mnoho s dje protiw jest ztratil. A na krátce, i sedánie, i jiné

prawd, pro zlost a chytrost lidskú, tak 2 o takowé wci, ktož siídem wydáwá, jimiž

od súdec, jako od eníków, i také od boha pokiíšijí, aneb pijme: wz to do-

lech, ježto s Siídie, (neb jakož jsem ekl, be, žel ty siídy jsú protiw bohu, tch

duchownie práwa welm jsú práw wy- dáblów nástrojem, ježto jsú wypadli z

myšlena) : coj' pak zlého w našich hieš- toho tetieho kóru, skrze nž prawé sú-

ných zemských práwiech
,
ježtoj' ješt w 25 dy buoh wydáwá. A také zlý jest to súd,

nich mnoho pohanského obyeje; a kakž- ježto sudce, uslyšiec žalobu, í nechtie sly-

koli nkterého jest polepšeno za ctného seti odpowdi jinak, než kú: „rci, winen

arcibiskupa Arnušta, jako onoho, ježto neb newinen?^' wše na pospch chtiec od-

jsú boha pokúšeli, po nkterých žalobách byli. Welimby to upiemnjšie bylo, aby

na wodu meíc, aby woda ukázala, jest- 30 tento odpowdl onoho ei, a sudce pe-

li winen nebo nenie; po nkterých pak slyšiec oboje, i nalezli mezi nima. Neb

horúcie železo z ohn wymúc, dáwali w asto w nkterémby s jeden poznal, a

holé ruce, a druhdy i newinnému, aby druhého by zapel, jímž nenie winen. A

lak ukázal swú newinu. Potom opt cie- lo oba budeta ped bohem kiwa, i onen

sa Karel ustawil lo, že kratšími slowy 35 žaluje kíw, pimiesiw snad ku prawd

již pisahají, nežli déwe. Neb déwe ten, kiwdy; i tento, ka, newinen jsem wším,

ktož pohonil, uinil žalobu welm dlúhú a jsa snad nwem winen; a tak spolu
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jsií wsickni kriwi. Kak opt clnváliti sw- ti aneb jsií chudí, že nemohli jich za-

dectwo, ježto swédcie na penzích, a ne- kupiti, aneb nechtie, že jsú dobií a ne-

>vediíc co swdcie. Welim lépe jest to w stojí po takých zištiech. Protož radjši

duchowniem práw, ježto každého s\Yd- prinutkaj je i pod bezdcí, kdež wzwieš

ka prinutie , aby swdil , což wie o te 5 takowé lidi, ježtoby s hodili k tomu, at

pi, a pod piísahú powedl prawdu, což pósobie ty úady; neb jich pósobením i

mu jest známo a kak to wie, jakož jeho tob i twé chudin budef le'pe. A býwáC

po tom tieží ; a pak siídce podlé toho to, že kéž jsú najhorší, ježto by twé

swdectwie sudí. Ale snadnoliby tu práci chudin inili zádaw, ti je najspieš za-

swykli úedníci? ani iekají jako z klamu, lo kupují. Což wiece mluwiti o tom? I to

ale poh na prawdu chylé, kúc : pro bóhE jest zlé w súdiech semských, že pro je-

tuto nesedíme, sedímef pro penieze. I kam din opowd má kto ztratiti wšichnu swú

jste swój smysl dli, nebožátka? kak boží pi, a jest i praw. Podobné by bylo,

zpósob pewráciete! Bóh ustawil, aby sudce aby mén nco ztratil pro takú wc, ja-

súdili lid, aby pokoj mli lidé mezi sebú : i 5 kož jest w duchowniem práwu. I jednolif

a wy pak proto súdíte, aby penieze jmli jest nepoádné, jehož já newd wšeho a

lidské, a proto úady zakupujete den ode nepomním, když sudce wiece stojie po

dne, a drážež drážež. TéC kup nikakéž swých užitciech, než po obecném dobrém.

já wám nechwálím, když proto chcete sú- Protož kdež s prawd proliwie pro swé

díti, aby brali penieze lidské, a neskrow- 20 užitky, a nebo pro pieze neb prokoli-

ne , a jimi s wzmohli. Jinéby bylo, kdy- wk, tu pokuty neutekú podlé swé winy

by súdiec pro bóh a pro obecné dobré, s tmi ábly, ježto jsú z toho tetieho

nezakupujíc, ale aby mohli nésti práci a kuoru streni s nebe, i ti také, julož jsem

náklad úadu swého, od úadu pomoc skrow- ekl, ježto protiw praAvd hledají práwa

n berúc a s milosrdenstwím, a najwiec 2 5 i s eníky swými, když wdúc, w emž
od sprostných. Ale kupiti w súdiech, a koli prawého utiskají, le skekem, le

zisków hledati w nich, nikakž to dobré ne- dlením pe, le kiwdu powdúc. A wšak

nie. WeJ lakomstwoC i múdré lidi osle- nkterú wc móž dobe mleti eník, ale

puje. Anif chwálím tm prodawaóm, ježto kiwdy nemá powdieti za prawdu. A také

úady súdowé prodáwají ; neb neinie snad, 3 o když mn prawú pi, pone ji wésti , a

jakoj rada byla dána Mojžíšowi , aby o- potom pozná, žej kiwa, jakož prawí swatý

bral ze wšeho lidu múdré muže, ježtoby Thomas, nemá penositi tajenstwie té pe
boha s báli a lakomstwa nenáwidli, afby druhé stran, ani také má, wda kiwú pi,

ti súdili lid. Prawí swatý Thomas z Aquin držeti ji, ale má s zbýti múde, aneb na-

k jedné hrabin : Nepodobné jest takowé 35 westi toho, jehož pi nese, aby s smlu-

wci zaprodáwati ; neb asto
,
ježtoby s wil a dosti uinil swému protiwníku za

hodili k tm úadóm tob i twé chudin, jeho škodu. Téžf ku domácím chytrým ro-
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kowníkóm, kteíž utiskají prawdy sprost- jukž jest obykl, dowede je do králowstwa

iijšieho swií chytrostí aneb mocí , žef iiebeskeTio k tm andlóm w towaistwo z

dojdu hoe s týmiž ábly, a najwíec, když tretíeho kuoru, jehož nám dopej hospo-

wdiíc stojíe po kiwd ; neb na domácích dine. Amen.

2. Naueni pánóm.
rociech wiece po prawd než po prá>YU 5

Slíditi slusie a smhíwati lidi. Slýchal jsem

také, ano mezi sobií pemlúwají nkteí, Skonaw ec o jerarchii prwé, již o druhé

pro jest z jurist málo swatých? I do- mluwiti budu. Neb jakož prwá powzdwi-

mýšléwám s, že mnozí jen pro est swt- há nás k bohu a drží pi nm, když jako

sklí, a žej' penžito býti rozumnu u prá- i o siíd wydáme, co kdy máme initi, a wieme

wiech, uie s jim, a jsúc neprázdní s roz- mnoho tch wcí, pro nž s zapálíme u

licnými siídy , asto swé mysli k bohu ne- milowání boha, takéž druhá wede dolejší,

pozdwihnú. A také snad proto, že mnoho a táhne k té prwní. I jsií prwní andlé

práw jest pro lidskií kehkost ustaweno, w té druhé jerarchii
,

ježto latin slowií

ježto ped bohem nenie práwo. Jako ta- i 5 dominationes
,
jakoby ekl panující ; neb

kowá práwa, jakož jsií mnohá mezi kupci, zpósobem božím nkak jako panstwo mají

jichž Slíd práw lidských pro towaištwie nad nižšími. K tomu kuoru staw swt-

lidské nemóž mstíti : ale práwo božie naj- ského panstwa móž býti pipodobnán

;

menšie takowé wcí nenechá bez pomsty. neb má býti wzpanilé mysli, laciného ne-

Protož ktož práwa tií ustawn, z kaké- 20 wáže, draho a wiece dobré wáže dráže,

hos netbawého nerozmyšlenie zdá s jim, a nelituje wiece dobrého pro mén dobré,

když nejsií protiw práwóm psaným, žej a má mocn panowali , ijedné s nepo-

na tom dosti. Ale ktož tu písmo swaté, dada neslinosti. A tak z toho poadu

li mohli wždy s pomnieti z nho, kde jsií najprw a zwlášt jsií ciesai, jelikož ke

a w kakémli jsií nebezpeenstwí, a k ka- 2 5 wšemu swtu, králi k swým zemiem, páni

kému duostojeustwí mají pijíti: protož jsií menší nebo wtší w swých panstwích •,

wždy w žádosti dobré a pilni sebe, wi- protož co£ jedniem ku tuto, to neb po-

dúc swé mnohé nedostatky. Ale toj' jisté, dobué k tomu každý rozumj jakoby jemu

kdež le siídce, le eníci, le písai pilni eeno bylo , ktož kaké má panowánie

jsií prawdy, a jmají ustanowile uklidnií mysl, 30 nad kým, a i malé. I ku najprw, že

že ji ani lakomstwo hýbe od prawdy, ani každý pán má piln to znamenati a jmieti

bázii, ani pieze , ani nepiezeíi , léby za to, že chceli k bohu, má jíti zieze-

kdy práwo mosilo hnuti prawdú, jako jsem ním božím. I jest to božie ziezenie , že

déwe ekl, tuby oni nebyli winní , ale ti, jakož ti andlé
,

ježto tróny slowú, jsií

ktož práwo wcdií protiw prawd. Tut sám 35 pod onmi, k nimž jsme uené w swatém

buoh pebýwá w nich a z nich swé sildy písm pirownali, takéž tito we twrtém

wydáwá, a potom, a i s zdejší jich prací, kóru, jichž podobenstwie nese panstwo
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zde na snviMÍ', jsii pod tróny. rrolož páni pánu. A také ijoden ciesar, ijeden král

tak mají panowali, jakož je práwa wedií, ijcdcn pán neb nejmenší pánek, cliceli

ale ne jakž chliec ; neb ne oni jsií nad podle' toho, jakož jest bóh zpósobil, rozu-

práwem ustaweni , ale nad niniij" práwo. mli , nemá jmieti za to , by proh byla

A usakž mohli podlé práwa nkterá práwa 5 obec, ježto jest poddána jemu: ale za to

nehodná promhowati a dobrá uslawowati jmj a tof jest jistá prawda, že pán pro

s powolením swé obce , aneb starších obecný lid jest uslawen. Wed žádnéhoE

z obce, liradu swcho práwem; a protož jest jeho máti pánem aneb ciesaem aneb

snad také i slowií páni , neb jim toho králem neurodila inhed, ani jest od prwa-

preje práwo ; ale slušie jim to initi s i o pocálka bylo pánów, ale rowni sobe lidé

miídrostí pro obecné dobré a s dobrií radií. byli ; ale zlost jest lidská zawinila , ež

A protož slušnj pánóm písma posliíchati a mosí nad sebií pány jmieli. Pakli kto

kazalelów sprawedliwých, a býti rozumnu, swým panowáním upadne od prawdy bo-

jakož jim i Salomiín radí , ka : Poslií- žieho ziezenie, a pošlíwáním tch padlých

chajle králi a rozumjte, naute se siídce, 1 5 andlów
,

ježto jsií se swií zlii žádostí

ježto Slídíte kraje zemské, prichylle swojí od prawdy hnuli , že sám pro swií lirdú

uší
,

ježto máte pod sebii lid mnohý , a žádost, ale ne pro obecné dobré panuje

:

miloj' wám, že se okolo wás trií zástu- wšak proto bez swé wóle jest služebník

powé lidští ; neb dánaj' wám od boha boží, jakož jsií i rtie boží služebníci,

moc najwyššieho, jenž otieže wašich skut- 20 ac i nechtiec, když jedny nuzie pro jich

ków a projde myšlenie waše , že jsiíce hiechy , a druhým odplaty w nebesiech

služebníci jeho, praw jste nesiídili. Hrozn piinjí \ neb i ze zlého umie buoh wy-

a skoroC se ukáže wám , neb siíd naj- brati dobré. Takt' jest práw o tch pá-

twrzší w tch, ježto jinými wládnií, bude; niech, ježto ne pro boží zpósob, ale pro

menším bude milosrdenstwie pojieno, ale 25 swií mysl hrdú, jakož jsem ekl, hledají,

mocní mocné muky trpti budií; neb ne- aby panowali, kakžkoliwk nkdy prawdu

skryje se ijeden ped bohem, ani se cie ucinie, wšak to ne pro bóh , ale pro s
welikosti bóh báti bude ; neb on jest ui- inie. A kakžkolí swé chudiny bránie,

nil malého i welikého, a za jedno má wšak ne jako slepika swých kuátek ped

o každém pi, ale silným silnjšie budu 3 luákem, ale jako pes brání mrchy, aby

muky. K wámf, ó králi, chylé s tyto jie nejedli jiní psi , ale aby jí on sám

ei, aby s ode mne
,

jenž jsem déwe ohlodal wšicku. Prolož ne podlé toho

wás byl, uili múdrosti a nepohýili ; neb líinka , že bránie chudiny, budií jmieli

ktož s nauie sprawedlností , naleznu, odplatu, a s i hodí k nemu to, že

coby odpowdlí; a protož žádajte eí 3 5 panují: ale podlé jich límysla zlého budií

mých a milujte. Toj' e Salomúnowa, jmieti pomstu s tmi ábly, ježto jíuí ne-

ježto má spráwn býti w srdci každému stáli s swatými andly w lomlo twrtém
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kuoru u wóli boží. A jakož prawí swatý d ; a také lakomstwa, aby swých nedel

Pawel: Kdož chtie bohatí býti, upadnu w protíw prawd, cht bohat býti; a leno-

rozlíná lákáníe a w osidla
,

ježto topie sti owšem, aby s zle'mu swým netbáním

lidi do zatracenie. Slušie s na to roz- rozinoci nedal. Neb i sám sebe, i toho

mysleti každému , ktož žádá panstwa , a 5 což má, pro obecné dobré s múdrosti má

uskrowniti tak swií žádost, jakžby nebyla nasaditi; neb má býti štít dobrým, a

protiw bohu. Ale ktož panují sami pro zlým kladiwo.

s, že jim wiece chutno zdejší cest jmieti, A protož zjednána wc jest božím zpó-

rozkoš aneb zbožie, jež brzce wše mine, sobem , aby páni od swých poddaných

než od boha u wném bydle est w- 1 o mli urené dani, aby mohli tieni swój

mí, rozkoš prawií i zboží hojné, ti s poád wésti
,

jich dobré obmýšlejíc: ale

nerozmýšlejí na to slowo swatého Pawla, jakž wyjdú z miery dáwného ustawenie,

i wáznií jako pláci na otržni w osidla, nuziec lid , neposlúchajíc swatého Jana

ježto je topie do zatracenie, majíc swo- Krstitele, ježto uieše rytiee, když ho

bodstwo panowánie k záslon prawdy, 1 5 tázacím , kakby mli žiwi býti ka : Ne-

ne panowánie winií, ale swého lakomstwa, ite žádnému násile , ani koho obwiiite

že snad mnie, by což mohií wše slušalo. kiwdií, a mjte dosti na swé dani ure-

tom pak o wšem i mluwili nenie teba né: tak nejsií páni, ale násilníci. Neb ten

ped múdrými, ježto iekají bláznowí páni: jest pán prawý, ktož s nestrachuje ani

Chlap jest jako wrba ; ím estjie ji 20 bojí jiného, jen šeredn uiniti: ale ktož

obrubáš, tiemt s hiíšt obalí. A ktot s chudoby bojí, brzo pro ni uiní kiw-

toho newie, chceli jen wdti , že jakož du , a tak nenie pán praMý. Neb Sene-

ižádnému ciziemu, takéž owšem ani sob ka die: Ktož s bojí chudoby, toho s
poddanému, ijeden pán nemá kiwdy uí- jest teba báti. A páni nejsú proto, jakož

niti. Neb a jest z každého hiech, wšak 25 prawí swatý Pawel, aby s jich dobí a

z poddaného sob jest welim wší. Ohyzd- sprawedliwí báti jmli ; ale dobí páni tak

náj* wc i ped bohem i ped lidmi, by mají s swými poddanými, jsiíli dobí, žiwi

kto sám tomu uinil kiwdu, jehož má býti , aby je mohli milowati a z milosti

brániti kiwd. Protož slušie pánóm, kdež w poest je jmieti. Pakli jest lakomec

mohli, aby swým poddaným byli dobro- 30 pán, kakž s jest netbáti jeho i dobrému,

tiwi, ale ne protiw bohu. Pakli dobrota když protiw božiemu zpósobu který zbo-

nemóž prospti, má pán moc swého práwa žie dobýwá. Oité znamenie w jedné wci
proti nebojatým ukázati, a wiece pro obec- iní i w druhé zlé domnnie. A protož

né dobré, než sám pro swé; neb ktož ot dáwna ktož sluti chtie páni menší neb

zlým odpúštie, ten dobrým škodí. A tak 3 5 wší, stydie s kupením, aby lakomstwa

každý pán má s piln hnwu stieci, aby neukázali; neb jist jim neslušíc, pon-

z hnwu ižádnému nebyl tžek proti praw- wadž úroky mají a jiné dani swé spra-
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wedlne, po takowých zištiech stáli; neb ale swého. Náš chleb jest, když jeho

to ncprislušie k tomu stawu
,

ježto má nkterú stranu zaslúžíme, pracijíc o nm;
swií mysl ode >všeho, jehož se které zlé a wšak tak jest náš, ac nám jej buoh

domnnie blíž pidrží, odtáhnuli. Protož dá; neb nedálí nám buoh, ani náš bude,

aby se lépe umli wystéhati zlého zbožie, 5 ani nám k užitku pijde, aby již i náš

ktož chtie býti dobí páni, o úrociech i byl. Protož dí žaltá: Úsilé swií rukií

o jiných jich daniech chci swój úmysl ktož budeš jiesti, blažený jsi. A pak jinde

powdieti; a najprwé o úrociech. nechwálí tch, ježto nemají lidské práce,

Zpráwn ižádný nemá bráti vroka, než a ježto netrpíc s sprawedlnými, že tociž

wda kdy a proír aneb s eho. Neb ktožby 1 o wcn trpti budu. Ale já toho nehyzdim

dal komu swú roli , aby jí tžal , aneb také , a kto úroky bére, a sám o lidech

miesto , aby na nm sob duom uslawil, nemá práce pro nkakú podobnú wc, když

aneb duom , aby w nm inil swú po- miesto sebe má jiného
,

jenž móž nésti

tebu, a dáwal z toho urený plat: ten jeho práci. Mýta také beru páni nkdy

plat swobodn móž každý pán jmieli, tak 1 5 zpráwn, a druhdy zle. Zpráwné mýto

jakž jest smluwil ; léby onoho pieliš pe- jest , když jest knieželem té zem usta-

láhl , žehy nemohl staiti , tehdy má swé weno pro nkterú potebu pilnú, jako aby

zase wzieti, wzdáli jemu, necht úroka cest stiehli , kupcóm iniec pokoj, aneb

toho platiti déle. A z toho mi se zdá, mosty dlali, cesty oprawowali : ale jakžby

žehy to dobrý plat úroný nebyl, ktožby 2 o ta poteba minula, takby i mýto minuti

kupil jen tak holý plat, a nekupil neho, jmlo. A wšak ktož chowá na to lidi,

jménem s eho by jemu ml ten plat jíti. kdyby byla poteba aby sti'iehl cest , ten

A také ktož od koho úrok bére, powi- i w pokoj móž bráti mýto od kupców;

nen jest jemu to swobodno uiniti, s e- neb móž s to nahoditi, že to coj' dáwno

hož jemu platí úrok, práwa jemu pomá- 25 bráno mýto w pokoji, bude w nepokoj

hati , a ped násilím, jelikož móž, brániti w jednu chwíli naloženo. Ale ktož od

jej. A tiem inem ktožby í oprawce byl, knzi a od swobodných panoší a wládyk

mohlby od nho také za to nco jmieti, beru mýto, kiwt je beru podlé práwa

-aby i jeho role neb domu neb jiné wci duchownieho ; zlý obyej nemát omluwy,

takowé nejml. NeníC z swtských; nebt 3 ani má obyej sluti, ale má sluti zrušenie

knžský ád pod ižádnú da neslušie pá- prawdy. A wzte to páni, ježto swobodné

nóm z práwa. Dostif mají, modléc s za wládyctwo robiti pezíle aneb knží : bu-

swtský lid, a jich nedostatky duchownie detcli kdy porobeni, toí bude pomsta toho

nahražijíc ; neb tak jest buoh wešken bh hiechu ; neb jen ti , ktož kupecky tžie

zpósobil tohoto swta, že ijeden nemá 3 5 penz, powinni jsú platiti mýto. O tržném

prázden jiesti swého chleba
;
protož w pá- též ; když musí pán neb jeho richlá na-

tei i kázal nám prositi ne cizieho chleba, kládati , chowaje lidi , aby mohl w trhu
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inili pokoj a prawdu, móž bráti tržné klad. Ale kdyby projhral, aneb jinak n-
jako i mýto. Te'ž ungelty pán w swe'in niiíde pro swii hrdost propýchal, a ztra-

mst pro obecné' dobré', s powolením obce til aneb zašel w dluhy, wiece než jest

aneb starších a miídejších , móž uložiti podobno dobýwaje : zláby byla omluwa,

bez hiecha : ale jakž w tom uiní jim 5 pomoci bráti na swé chudin ^ nemáC ijeden

kiwdu, dlužen jim jest nawrátiti. Když táhnuti pes moc. Bern pak slowe zde

pak swe'ho zisku hledá pán wiece než obce w Cechách obecná pomoc králowi. Té

swé, a obtieží ji kterým zámyslem, jako jsu byli najprw páni dobrým úmyslem pro

nkteí stawjí panwi swé , a bránie li- obecné dobré powolili , a w prawd w
dem, aby w jiném newaili, aby jim z toho i o tak pilnií potebu králowu k zemskému

plat šel: jestli plat skrowný, že s to dobrému zpráwn jie mají powoliti. Ale

hodí lidem, nehyzdím toho , když jest jakýž já wizi nepoád w ní, nemohu éci,

obec k tomu powolila bez pinuzenie do- by bez hiechu byla wclikého , tak krá-

browoln ; ale jestli zádaw obci, nechwá- lowi jako i pánóm, i také bercím i wlá-

lím toho. Winy také berií páni nkdy 1 6 dýkám. Strach m za krále , že pieliš

s hiechem, a nkdy s hiechem odpú- asto ji bére, a snad wiece cht skupiti

štjí. S hiechem berií, když proto wezmú, zem okolnie swým dtem, než pro obecné

že ke wzetí lakomstwo nutí, aneb zvvláští dobré; a snadnoli jest jedné zemi skupiti

hnw nkaký bezpráwný ; a s hiechem tolik jiných zemí ? Páni pak hešie w berni,

nkterdy odpiištjí winu, když netbají lidí 20 pochlebujíc a nechtiec rozhnwati krále

swých pokojiti, aneb chliec sliíli dobi, prawdú ; ale jakož jsem ekl, pochlebujíc

i odpustie zlému, a ten polom wiece bude králi, nestojie protiw zlému obecnému. A
škoditi dobrým. Zlé jest , bez pomsty asto rádi jsú jí, aby swých lidí užili pod

nechali zlého, a také zlé, lakom wzieti. omluwú, jakoby nemohli wzieti pomoci na

Protož každý pán w tom bud" sám pi 25 swých lidech w potebu pilnú , kdyžby

sob, a hledaj snažn polepšenie zlých, pišla; ale což neslušie, po tom s zlá

anebo jich zlosti ukrácenie pro pokoj do- lowccie mysl wiece zžedí. A w tom

brých. Pomoc/ skrowné pán móž od swých nejsú bez winy i wládyky, když málem

poddaných potebo wati w nkteré poteby odbudúc bern, mnoho wezmú na swých

mimo urené swé platy; ale ne tak ne- 30 lidech králowým jménem. Mohliby za

múde, by jemu pomoc byla, a jiným ztrawu a za práci, jezdiec o tom, užiti

záhuba. Jako když by pro obecné dobré nco, ale ne pieliš; a bylaliby poteba

ml kterú práci s nákladem nésti
,
jiežby taká, i newylihuje králem, mohlby pomoc

bez swé záhuby snesli nemohl ; aneb wzieti na swých lidech. Bych pak ekl,

kdyžby zahynul prawú wálku nesa ; aneb 3 5 mají hiech z krále, prawdy jemu na berni

kdyby dobýwaje piezni, ježtoby s i jeho nepowdúc : zdá mi s, žeby wší hiech

poddaným hodili mohla , uinil který ná- byl z lidí, neb beze wšie milosti ji beru.
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tak y\e zlých ddinách jako w dobrých. Ktož pak židy jmají, chtieli je kesfansky

A zdá mi se, že to jest omhiwa zwhíšlie jmieli a kesfansky jich užiwati, ti wezte,

a pra>vá >vhídykáni, že podlé líkolów drew- že jsú žide' wzni ímského ciesae ke-

ních po^volijí páni bern. Bérci také w sfanskélio; a w prawd ijeden jich nemóž

tom hrešie, že ac úkoly berii rown, ale 5 jmieti, jen s jeho wolí. A tak mají je

zámazné berií tžce. Jako této bern pro jmieti, aby s nimi nehodowali , nezwali

Bramburskú zemi pátý a druhdy twrtý jich k sob, ani s myli s nimi, ani w
groš brali zámaznému jako Ukola, a pí- nemoci lékastwie od nich brali; a také

sai-óm zwlášl. To jsem psal o bércích, nemají jim úadu mezi kestany poruiti,

doiiidž jsem newcdl tak welikého jich i o aby newládli nikdy kesany. Ano diewek,

zlosynslwa ; ale této bern to jsem wzw- dojek i jiné eledi w domu swém židé

dl, ježtoj" mne nikdy nepotýkalo jindy: nemají kesCanské jmieti: neb ktož jsú w
že beru bérci po jednch knihách , sami jich eledi kteréžkoliwk sluhy

,
jmají na

sob uiniwše, na sprostných wyhrozijíc n knžie dáti kletwu
;

pakli nechtie jich

wiece, nežli jich jest úkol prawý; a ukáží 15 židé od sebe pustiti, ale wšem kesCanóm

ty knihy kúc: Hledaj, ti sám, žef jest má zapowdiena býti s nimi obec, i w
tolik úkola twého : co mluwíš protiw kni- trhu , i we wšech wcech. Ale krom

hám? A sami sob napsawše knihy ty, aby jich domów, neb w domu náhodu, ne

takú lstí mohli sob pidieli; a z jiných jako by jeht) eledín byl, móž kresfan

knih králowi wydadie poet, ježtoj' na 20 židów rataj býti, aneb jinú potebu jeho

nich úkol prawý. I wzeklnú sprostní lidé uiniti. Také práwa welé, aby íiedali ži-

krále, žej' tžší berni než jindy kázal dóm nowých škol dlati,- ale wetché mohu

bráti , a král o tom nie newie. Tolij' oprawiti tak, aby wších ani dražších ne-

pra>yda a -Nviera bércích, tak králowi jako dlali , než déwe byly. Hodów a jiného

i zemanóm chudým a sprostným, že na 25 zpósobu podlé jich ustaAvenie nemají jim

nich wydrú wiece, než jim kázáno, a toho kesané brániti , ani w sobotu mají táh-

králowi nedadie ? Prolo ciesae nemenuji, núli je w sudy , aneb jim dáwati roky

že ne ciesaowým ale králowým jménem na kesany neb w jiné jich swátky. A

bére berni. Tak mi s zle bern líbí, že také nemají zewn choditi mezi lidmi ty

newiem co o ní ka,- neb ím kde další 30 dni, když kesané božie pamatují umu-

prawda, tím dáleji buoh. Pokremné enie k welicenoci. A ten den u weliký

tiem jest zlé, když klo cht užitek toho pátek nemají jmieti swých dweí ani oken

jmieti, rád widí, aby lidé leželi w krm otewených. A žid nemá práwa jmieti,

aneb jhrali, neb jmli leckakýs ryk, ne- aby swdil protiw kesanu; ale kesan

tbajíc na buoh. Ale že pro krmy bý- 35 móž swdili protiw židu. Pakliby s i

wají swády, móž pán s nich bráti plat, žid i kesan táhli na žida; tehdy sudce

aby pro pokoj mohl na to chowati lidi. kesan to, což uslyší od žida toho, naíiž
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jsú se táhli, má wynesti siíd. Nemají také winu móž s žida lichewne'ho snieti penzi,

židóm pezieti páni, aby chodili jako ke- ale neschowati jich sob, než wrátiti,

sfane', ale pipuditi je jmají, aby chodili wieli pán, na kom jest žid wylichwil

;

tak, jakžby znáti bylo, že jsú žide'. Kdež- aneb, jakož jest eeno, chudým, neb k

koliwk kteí páni protiw tomuto w em 5 obecnému dobrému obrátiti. A protož

židóm pomáhají, welm hešie; jakož se wzdy slušie, aby pro winu netolik penieze

asto nacházie pohiechu , že le práw, wylichwené žid ztratil, neb w prawd jeho

le kiw chudý kesan, wždy žida boha- nejsú , ale aby také trpl nco jiného k

tého uinie prawa. Kak pak mají páni na tomu. Hledajlež páni, takli židy jmáte,

židech bráti , o tom píše swatý Thomas i o ili jinak ; rádibyste, když waši židé wy-

z Aquin k jedné hrabin, ka : Kakžkoli- lichwie mnoho, zdaliby wy mohli na nich

wk židé swým prowinním, jakož swd- mnoho -Nvzieti. Stydíte se lichewníci sliíti,

ie práwa
,

jsú w té porob , že mohu ale lichwu béete rádi, ne proto, by wrá-

páni jich statek wzieti, jako swój, a wšak tili ji , ale aby schowali sob. A biešež

tak, aby poteba jich žiwotóm nebyla od- 1 5 to nkdy, že když zjiemali židy, a listy

jata ; neb máme s we cti a w slinosti neb základy pobrali jim, že jsú asa jistinu

obierati netoliko k kesfanóm , ale také i jen brali od jich dlužníków. Ale již od

k nekestanóm, aby jme boží nebylo po- swých rádci a náhoních té lsti jsú s
hanno. Protož podobné jest, aby šosy nauili, že pod lestnú omluwú i lichwu

neb bernmi, jichž jsú neobykli, nebyli ob- 20 wydrú. A protož widíme to, že den ode

tieženi: ale k obyejným daniem mohu dne hóež hóež, neb každý chce dobrým

býti pitištni. Ale tot miení swatý Tho- sluti , a iedko kto, by chutn chtl býti

máš o tch židech , ježto s obierají e- dobrým. Loti , zlodji i lichewníci ne-

meslem, neb dielem, neb thastwím kte- chtie zlí sluti; a páni radše chtie sluti

rýmžkoli, ale ne lichwu ; neb w témž listu 2 5 dobrými nežli býti : a tak že sej' tak roz-

prawí : Ponwadž toho , což židé lichwu mohla lestná neprawost , mezi mnohými

dobudu, nemohu s práwem sob zacho- lidmi potuchla milost. O odúmrfech máme

wali ; wezmešli ty od nich to, ani ty mó- psáno w knihách Mojžiešowých , že ekl

žes toho sob zachowati, léby to bylo, bóh Mojžiešowi: Mluw toto k lidu Israel-

ježloby na tob neb na twých pedciech 30 skému: Když ume lowk, nejmaje syna,

bylo wylichweno. Ale majíli to
,

ježto jeho ddina na dceru spadne ; nemalí dcery,

jsú na jiných wylichwili, a tys to wzala, tehdy jeho bratie budu po nm jijmieti;

máš wrálíti tm
,

jimž jsú židé wrátiti pakliby i bratí nejml, dáte bratróm otce

jmli, a je móžeš nalézti; pakli nemóžeš, jeho; a pakliby i strýców nejml , tehdy

ale podlé twého biskupa rady a jiných 35 ktož jsú najbližší jemu, tm jmá dáno býti

dobrých w milosrdné skutky obra, aneb to, což jest on jml ; a to wiec synowé

k obecnému užitku zemskému. A tak i Israelští mají jmieti u wném práw.
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Jestli to omliiwa, že obyej jiný: wsakby eaká , aby sám nad sebií pomstil clowek

mel s práwem to pomne , ktož bei-e od- pokáním , želeje a milosti prose. Pakli

umrlí , za ty duše dáwati almužnu. Od- nebude tak plné zželenie zlého , ale w
bžné spráwné jest, aby ztratil, ktož ped cistcif tieže pomštno bude : pakli dokoná

práwem bží ot swé hospody, aneb cht 5 lowk, nehledaje od boha ijednoho smi-

nesnaden hospod býti. Schodné neroz- lowánie, tehdy w pekle wcn bude zlému

umjí by kudy bylo bráti spráwno: ale pomsta. Protož neiekajte, již s buoU

wzdajné íasto móž wzieti pán, i k tomu nemstí jako déwe, ime což chtiec.

wiece, na polepšenie sdlišt ; neb asto. Poestné slowe to
,
ježto lidé z milosti,

a téžm -Nvždy, tu Ihotú, tu lesem, po- lo cliec swú hospodu když pijede, neb na

móž pán lowku, aby ustawil a oprawl hody nkteré, pinosie dary. Tch darów

sdlišt, an pak zkáze, zapsuje, i chce nenie hiech bráti pánóni, a jmají toho

opustiti sdlišt ; w prawdt má nawrátiti wdcni býti swým lidem, a pomnieti jim

Ihoty, neb což jest k sedlišti pidáno bylo. to wším dobrým: ale jakžby ten dobrý

Ale -wšak kdyby pán widl, žej" zahynul 15 obyej chtli lakomstwem z práwa jmieli,

clowk bez swé winy, toby ml w prawd takby hiech jmli. A ktožkoliwk nuzie

obmysliti. Ježto pak nechtie od sebe pú- lidi k takým daróm , aneb prodáwají w
štti lidí, a nemajíc k nim ijedué winy, tom práw swé ddiny, aby dráže jim

než žej' bohat aneb bezdtek, aneb chtie byly zaplaceny, cizieC berií, prodáwajíc

od nich za tím kolái, owšemt jsú ped 20 to, ježto jich nenie-, léby byli, osazíjic

bohem kiwi. We swobodniE jsú lidé; swú ddinu, w tom práw ji dali a wy-

jestlií pán ddina, lowk jest boží; mluwili. Neb ktož ddinu dáwá na plat,

proby swého dobrého a swých dietek což wymluwí a we o nem wstúpí , to

neprowin chudý lowk nehledal, kdež móž na nm bez hiecha wzieti. Ktož

moha? Wšakby pán nechtl, by jeho cliu- 2 5 pak dary beru, aby kiwd napomáhali

dina nedala jemu, kdyžby on chtl, pro- protiw prawému, aneb ježto wši obci k

dada ddinu , i jíti od nich
;
proež pak škod w miestech bratrstwa pehledají na

nepeje téhož swé chudin? 3Iohliby s kolái: nikakéžE to dobré nenie. Neb pra-

dobe na to páni rozmysliti, coj' buoh wí Dawid: Hospodine, i kto Avzejde na

uinil Faraonowi, ježtoj' nechtl lidu ži- 3o twú swatú horu, a w twém stanu odpo-

dowského, když jim Mojžieš bral wýhost, ine? I odpowiedá skrze ducha swatého

propustiti, kak jej je tžce ranil na zboží mezi jiným ka : A ktož darów protiw

i na lidech i na synu, a s potom i nad sprawedliwým nebere? Protož berúc dani,

samým pomstil, utopiw jej. Wed týžC teba opatrnu býti každému pánu, aby jej

jest buoh, jako i déwe, aC s zde ne 35 lakomstwo nepodtrhlo ; neb darowé i mú-

wždy mstí nad zlým, wšak proto nenechá dré lidi oslepují. O peneznm obrazu to

bez pomsty najmenšieho zlého. astot najwiec dotýe kniežat. Tak mi s zdá,
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že když najprw které knieže zarazí dobrý hnwu k srdci : ale pomysl pro biioh, aby

peniez , že bez hriechu móž toho užitek tak zde panowal
,
jakžby nebylo škodno,

skrowný jmieti , neb mosí k tomu lidi ale zištno zemanóm twým. I wšichni páni

jmieti, aby to pósobili. Ale jakž pod týmž pomnete, že lest a kivvdu máte i w ji-

obrazem uiní horší peniez, cht toho užiti 5 ných tupiti, ím pilnejie w sob, a chcete

wiece, tak jest to inhede lest. Neb prawý šastn panowati. Neb prawé šlstie kaž-

peniez má býti te'ž wáhy a z take'hož de'mu pánu jest bohobojn panowati, jakož

stiebra nebo zlata, jako de'wný, když pokládá swatý Augustin o mstu božiem,

jest te'ž postawy. Ještby menšíc zlé bylo, ka podobn k tomu: My nediemy, by

když horší inie peniez na wáze, aneb 10 naši ciesari proto byli šastni, ež jsú diúho

wiece mdi piinjíc, by promnili i po- a mocn panowali , a swé nepátely pod

stawu; neb mnoho lidí tiem oklamají o s porobili, msta wzdlali, a žej' jim

jich jmnie z kupców i rozliných emesl- wše pod ruku šlo , a že jsú wycházeli

níków. Coj zlúpeno pánów a wládyk od ze lstí, ježto jsú jim jejich nepietelé ze-

toho asu w jich úrociech, jakž jest dobrý 1 5 wní neb tajní léceli : ale diemy je šastny,

groš eský za krále Wáclawa druhého byl budúli bohobojn kralowali, budúli wieru

zaražen! Neb w ta doba tyie a šestde- plodili, boha ctíti, jemu s klanjíc, jej

sát stáli za hiwnu stiebra, jakž slyší. chwáléc, est a chwálu boží plodiec, za

Potom w týž obraz wiece mdi za našich swé hiechy i wšelíká swá obmeškánie

otców piinili, že dwa a sedmdesát bylo 20 na wšaký den obt jemu wzdáwajíc swých

jich za hiwnu stiebra. Pak ed newelmi modlitew. Budúli pi sob, když jim jích

dáwno za nás opt w týž obraz i w túž poddaní pro pokoru est a chwálu wzdá-

wáhu piinili ješt wiece , že osmdesát wají, aneb druzí pieliš wzpochlebiijí, ne-

jich bylo za hiwnu. Pak již za mine- hnuli s tiem w hrdost \ ale pomnieli, ež

maistrstwie Rotlebowa tolik jsú mdi pi- 25 jsú lidé, a hledajili snažn obecného do-

miesilí, že za puoldruhé kopy jedwa dadie brého wší swú mocí ; a jestli w nich

hiwnu stiebra. Hledajž, nejsúli páni w smilstwo tiem skrocenjšie, ímby mohlo

swých úrociech škodní i wládyky po wší býti swobodnjše, proto ež s nebojíc

zemí, ktož diewe jml tyi a kopu (64) lidí; a majíli žádost wlší , býti w ne-

plata, ten jedwa nynie, jmaje puoldruhé 30 beském králowstwí, kdež budu mieti rown
kopy (90,) jmá tolik stiebra. Protož což- sob ty nkteré, ježto jsú zde pod nimi,

koliwk jest nám teba, to jest dráže; nežli kralowánie zdejšíeho. Jsúli litostiwi

neb již znají kupci , že w eském groši a sprawedlni, štdi a milostíwi ; a komu

wiece mdi, nežli déwe. A coj' pak za- uinie protiwenstwie, unáhléc s, ale na-

matku o haléi, to ti wdíe, ktož w Praze 35 hradieli to ochotenstwím, štdrostí, i jiné

býwají asto. Protož ciesai, nebo ty králi, šlechetnosti majíli do sebe. A to wše

událií s kdy slyšeli toto, nepipúštj inili úmyslem upiemým pro wnú od-
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plalu. Takowé krále dicmy, ež jsii šfastni ženie clie jej nade
,

pocnef jím smiech

iiyiiie nadji, a potom když slojie w lom, pobíjeli , a paklit bude moci kde jemu

ovšem budu leprw šfasliii , dojdúc krá- nechut ukázali, w swém kwasu oblášl,

lowshvie nebeskébo. Jehož nám wšem zi)rawuje jej, welm jej lacino Aváže, lot

dopomábaj hospodine. 5 rád uiní. A takéž chudý urozený , když

boha nemá na pamli , a dme jej pýcha,
3. Nauení tcládykám. . , , -i i .^ zeby sani rad slul najduoslojnejsím , uzre

Pálý kuor andlský, a druhý z poadu že bohalé clie lépe než jej
,

ježlo snad

druhého, slowii latin principalus, jakoby nejsú tak jako on urozeni, wswedí se zá-

esky mli jm, ježto prNvnie miesto pod » o wislí, necht se na to rozmysliti, zej" bóh

panujícími w duostojenshvi držie. K tm onomu toho popál nynie, ježtoE jemu neb

mohu piipodobnali obecné rytierstwo a piedkóm jeho toho pál déwe ; i wtiskne

>vládycst>vo bohobojné, (neb nelolik pa- s proliw wóli boží, práw jako proti

sowani rytiei, ale i wše panoštwo slu- ostnu. A takéž kterížkoli lidé služební,

šie kstawu rytierskému ;) a takéž wládyc- i 5 ježto wždy chtie nepoádn býti \ve cti

two a ryliershvo zlé hrdé, a ježto slojie mimo jiné, nechlliby, by to klo jml, je-

proti>v prawd, jen s sami milujíce, k tm hož oni nejmají. Atak i hospod ncwrni

dáblóm, ježlo jsií >vypadli z toho kóru. Neb budií, ac ne jiným ale tiem, žeby nechtli,

jakož dobré rytierstwo budií a wládyclwo by jiný tiem s hodil swé hospod, jímž

nebesiech s tmi andly odplatu jmieti: takéž 20 s on hoditi nemóž. A jesllit to wiera,

zlí s tmi dábly etici -vvcnii. I jest wla- ktož radše hospod škody pejí , nežby

šlí úad rytierského stawu, zwlášt ped jemu widli sebe hodnjšieho ? Kdyby kto,

násilím bránili knží , wdow , sirotków, jakžby najsnažnjie mohl a najlép uml

prawdu kesfanskií plodili kudyž mohúc býti hoden w swém stawu, tak s snažil,

wswém wládaní, a tupiti kiwdu, a sdružn 25 a cožby mohl jiný lépe nadeh aneb uml,

býti s swým towaišslwem , majíc milost by to rád widl, toby wiera byla. Jakoj'

k bohu najprw , a pro buoh ke wšem w tle našem, že lewá ruka nic nezáwidí,

lidem, a tu milost ukazowati, s kýmž s žej' prawá hbitjší; a staw rytieský má

kto obierá, každému
,

jelikž umie anebo w obci swatého kesfanstwie týž úad, jako

móž, ale wždy tak, aby w nm zlosti 30 ^y tle našem ruce jmáta. Z té pýchy to

nemilowal. A ktož jest taký rytie boží, také jest mezi wládyctwem a rytie-

tomu nenie tžko trpli s sebú swých slwem, že druh druha chce petráwili aneb

rowní, aneb wyšších sebe:^ neb jakž klo ruchem pepychali. Dostihy ku pocti na

chce najduoslojnejsím sluli , tak holowa tom bylo, žeby špatn žiw^ nejsa, húžew-

záwist, anof jí crt wrlá w srdce: uzíli 3 5 nosti do sebe neukázal, tak w ruše jako w
koho chudšieho, a snad podlé swta uro- ztraw, podlé duostojenstwie swého stawu,

zenjšieho, ano pro jeho starších zaslú- nad nižšie sebe a podlé rowných. Ale když
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ta žádost jest w srdci, že nad swé rown tedlný : jedniem , když se kto swelicie

wždy tiehne , tu krojem nowým , necht kiwdií, tiem se in, jímž nenie; druhým,

býti rown s lidmi poád, coj' to než pych když to, z nhož má est a chwálu zdejšie,

a záwist, a w nynjšiem pak kroji snad tak miluje, žeby radji pestúpil božie pi-

smilstwo pielišné ; aby jakož panie neb 5 kázanie, než toho zbyl, z nhož má tu est

panny swé prsy strojie okazujíc, takéž ry- a chwálu. A to asto býwá, že nejeden jsa

tiestwo swój zadek, aby byli pówab k kiw a wda to dobe, wšak nežby se

smilstwu jedni druhým. Toli také k ry- ukázal kiw, piseže kiw, i bude kiw

tiei-stwí slušie, dlilhé nositi epky, tak s ped bohem dwakrát; a též když dopustí

rozlinými emeny uwázati, ež pro n ne- lo písahy, wzmluw kiwdu na druhého,

móž rytie býti hotow postihnuti neb utéci. Tetím , když kto wše swé snaženstwie

aneb letilý wstáti spšn. Pakli kto dra- konen obrátí k tomu , aby zdejší ml
hostí rúcha swého, neb ztrawú, neb eledí chwálu a est , což dobrého iní, to jen

welikií chce bohatjšie pepýchati aneb pro zdejší chwálu. A tak tmi iny móž

rowné, nenie to ád zpósobem božím. Ja- i 5 býti hiech smrtedlný žádost chwály zdej-

kož sedláci a sedlky nemají s wrownati šie ; ale jinak žádost chwály móž wšední

ruchem, ztrawú neb eledí neb kterúžko- hiech býti. Pakliby kto nic sám pro s
liwk takowií wci wládykám : tak wlá- nežádal chwály, jen pro užitek jiných, (ale

dýky, i s ženami swými, nemají s pánóm toj' iedko, by k tomu swá libost wlaštie

wrownati chtieti, ani kniežatóm páni. Ale 20 netržala,) takby ižádného nebylo hiecha.

wídáme asto pány, ani pokornjšie posta- Také prawí swatý Tomáš, že w riíše a w
wy, než wládyky, a každého pak wie bóh takowých wcech móž býti hiech z pie-

srdce. Bych pak mnoho o riíšiech mluwil, lišnosti, a to dwojím inem : jedniem, když

na krátce, tof jest moj úmysl : že rúcha kto upeliší, jelikožby s ml pirownati

jsú asto znamenie lowie mysli; protož 25 k tm lidem, s kterýmiž jest podlé swého

písmo hyzdí rúcha hrdá, žej' znamenie a ádu. K tomut prawí swatý Augustin

:

podnt hrdosti a smiistwa ; a wšak jich Kteréž jsú protiw obyeji takowé rozkoši

nebrání kostel pod kletwú , neb newždy chlubné, jakož jest daleká róznice, tak s
jest hiech smrtedlný rúcho drahé, a kostel jich slušie dalece stieci, jako smlúwy m-
nesúdí tajných wcí, ale sám s sud kaž- 30 sta aneb kraje nkterého

,
potwrzené pi-

dý, chceli býti prázden božieho sudu. Neb kázáním aneb dáwným obyejem, pro ižád-

w takých wcech
,

jimiž lidé zdejšie cti nú swú žádost , ani domácí lowk , ani

a chwály dobýwají, tak móžem hiech roz- host nemá zboiti. Neb šeednáj' to ástka,

umli
,
jakož zdejšie est a chwála jest kteráž s swé wší stran nepirowná.

hiech menší neb wší, aneb nenie. I praAví 3 5 Druhým inem móž býti to upelišenie

swatý Tomáš z Aquin : Žádost chwály z nepoádné žádosti mysli , když lowk
zdejší móž býti trojím inem hiech smr- má libost pielišnú w ruše krásném , neb



737 n. KMIIY UCEISÍ KI^ESÍANSKÉIIO. 738

w cmžkoli lakowem, a to le podld oby- dobrý, bobobojný ílowk. Ale kdyby kto

í-jo, le proliw jicb obyeji, s nimiž proto ebodil \v sprostném riíebn , aby w
jest. A ta mysli nepoádnost býwá tro- sobe krotil smilslwo a brdost, aneb aby

jím inem : jedniem , když bledá lo- daremné ninobo na se nenakládal pro boží

wek cliwály lidské w teib weeeeb, jimiž 5 bázh , lenby dobe einil, kdyžby jen

se lak okrašlíje. A prawí swatý Hebor : podle tobo, jakož jest s jinými lidmi,

Jsú nkteí, že nemnie, by byl liiech pí- obyejem swým dalece z miery newycbázel.

prawa drabébo riícba ; a kdyby nebyl A tak jakož \ve wsem , takéž i \v níse,

hiech nicbo drabe', nikakéžby Kristus tak wše wbod dobro. Nad jiné', aneb s naj-

znamenité newypo>vedel, že onen bobatec, i o belmbrecbtnejšími cbtieti riícba drabá aneb

jenž jest u pekle pobeben, zde u purpure kroj mieli, jisté nemóž bez biecba býti;

a u bysu, tociž , w drabém riíše ebodil ; a také prieliš se sprostn mieli, ežby snad

neb ižádný drabébo riícba, jež nad jebo skrz to poddaní jebo netbali na, nenie

staw wycházie , nedobýwá k jinénui, jen dobré ; neb lidé podlé obeenébo nedo-

k cbwále swélské. Drubým inem býwá ta i5 statku, jakž kobo widie, tak jej mají. A
nepoádnost mysli, když lowk w drabém lézt jest o wšech tcb wcecb , z nicliž

ruše bledá pielišné rozkoši tlu swému, lidé miewají est swtskú. Neb po zdejší

jako mkkosti, ježtoj' lahodná k dotení. cti má státi lowk podlé swébo stawu

Tetím, že pielišnií snažnost obrátí na to, skrown, ne protiw prawd; jako i po

aby dobyl rúcba drahého ;a toby samo 20 sboží , ne proto, by w tom s chtl ko-

zle bylo, by w tom nic jiného nebylo zlého, chati , ale aby tiem byl užitek jiný. A
takií práci na nepotebnú wc naložiti, wšak welm opaten má býti, aby cht

a potebnjší wc zameškati. I kak jest s slíbiti lidem, nebyl pohann bohem;

dobré, aby s nikdež riícho nemraštilo, neb to býwá, ktož chce býti pietel to-

tak s swázati, ežby sebií nemohl wlásti? 25 boto swta , ežt bude nepietel boží. O

Kakliž to prawé, po hrdém riíchu stojiec, kratochwíli pak rytieské rád bych psal

pieliš zajíti w dluhy, pro nž dlíího bude nco; ale tak sej' rozmohla zlost lidská

Ibáli, nezaplat, jakoj' slíbil? Prolož dobrá a potuchla mezi nimi milost, ež wru ne-

wc, z miery newycházeti, a ímž kto jest, umiem k tomu nie éci ; neb poniíc kra-

tieni cbtieti sluti ; nebC najdél trá rowné. 3 o tochwil úmyslem dobrým, lidé spieše pro-

Také w nedostateném ruchu móž býti mnie we zlé úmysl, nežli w dobré: a

hiech dwojím inem: jedniem, když kto neku namiesie hrdosti, ale zpósobie tak,

leností neb húžewnoslí netbá, aby s tm ež wše bude hrdost prawá aneb smilslwo,

pirownal , s nimiž jest jednoho ádu , a jakožto wídáme w tanciech aneb w kolb.

s nimiž bydlí. Druhým, když kto pro 3 5 Prolož sám s sud každý; neumji dobe

zdejší chwálu nechodí w drahém ruše podlé mluwili o tch kratochwílecb swtských.

swých rowní, aby jej chwálili lidé, zej' O turnejích wd že práwa prawie, ež

24
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ta škodná kratochwíl nemá sluti i krato- neodsúdil, a jeho slííhy neb rytiestwo

chwíl. Protož kostel jest lurneje z«po- newdieli jej kiwa, pomáhajíc jemu, ne-

wdl , a sejdeli kto w turneji aneb po- budií kiwi , nébrž kiwi by byli nepo-

lom, tu úraz wezma, ac zpowd a tlo máhajíc jemu. A by se zdál hospoda

božie bude dáno jemu ku pokání , wšak 5 kiw, léby owšem jist wdl, žej' kiw

pohebu u swatých nemá jmieti, ež jest w te' pi, ješt máš to obmysliti, zej'

nedržal kostelnieho ustawenie. Pakli kteí spieše praw ; neb snad jest tu nco taj-

knžie aneb mnišie dáwají poheb takým, ného w tom, jehož tob hospoda nenie

tof cinie aneb lakomstwem, aneb pro báz, dlužen powdieti. A protož ktožby neádi

pochlebujíc. A toj' proto kostel zapo- 10 nesli wálek kiwých, slušie jim hledati

wdl, neb tu lidé takú hrdost ukazují, sprawedlných hospod a bohobojných, dé-

a s takým nákladem, pro nž mnohý ztratí we než je zajde wálka, a stieci s tch,

to wše, což má, a nejeden tu smrt wezme. jimž nemóž doufati , by rádi po prawd

A žef jest pak kolba tak zlá wc, aneb stáli. O tch pak wálkách, ježto mezi

horšie, jako turnej , ktož chce znamenati, 1 5 sebií zde w zemi wládyctwo miewá , tak

móž uzieti; neb wtšiej' tu hrdost, anij' rozumiem, že náhlil wc móž každý w
tak potebná, jakoby byl turnej, by za- náhle odehnali sob škodnú, a brániti s
powdien nebyl: neb w turneji srozumie násilí i swých lidí; ale jakž móž mieti

lowk, kakby s u boji spráwném swého rozmysl, tak má swé prawdy dowesti naj-

miesta držal; ale w koli jednoho kruha 20 prw práwem, a doweda práwem , tuž

odnie nenie, by byl k boji užitecen. Pro- teprw má, móžli, mocí dotisknúti. Aneb

tož dobré by bylo rytiestwu kesan- má swé nehody tužiti zde w Cechách krá-

skému, držeti kostelnic poslušenstwie, a lowi, a odpustíli král, wáleti; i práwem

tak kralochwíliti
,

ježtoby nebyla krato- nedoweda ,
jsili praw , wáleti móžeš. Ale

chwíl škodná, a také mysli k ní owšem 25 s tiem, ježto w témž práw sedí, ježto

nepikládajíc, jako ku pielišné w lowiech i ty , sám swú mocí s úkladem wáleti

mysliwosti mnozí pikládají. A na krátce, nemáš \ emužby tehdy bylo práwo anebo

w swých kratochwílech máte wždy nka- král? A také to wdti slušie, že ktož

kého užitka hledati, bez tak pielišné hr- jsa kiw, nese wálku s druhým, dlužen

dosti, piwykajíc jiezd , hebkosti, krep- 30 jest onomu nawrátiti wšecky škody, což

kosti , ne pro panie a panny , ale proto, jich jest wzal i s swými lidmi , a také i

aby hotowi byli u potebu a umU ; neb swým lidem, cožby skrze to ztratili. Ale

na wy slušie bojowati podlé boha boj ten, ktož nese wálku, jsa praw, což na

sprawedlný. A boj sprawedlný jest s swú onom dobude podlé práwa , wše jest jeho

;

hospodu, když prawú nese hospoda wálku. 35 a pakli s ním ztratie jeho lidé, nenie jim

A pakli by byl hospoda kiw, když zewn dlužen nawrátiti; neb zbožie i žiwot s

nenie protiw kostelu, tak žej' jeho kostel swým pánem pro jeho prawdu wážitimají;
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ule >však, cožby mohl, toby jim lepšiti zahubiti, kohož chce, wšak jest lidem kázal

bylo slušné. A tak wládycto i rytiei-stwo poprawowati. Aj Mojžíš, jsa pcskliduý

buJte opatili, aby došli k tomu pátému muž, wšak jich množstwie kázal zbili, i

kóru andlskému, ježto jsií sláli u pra>vdé sám bil, msté prawdy nad kriwdií, a tiem

boží, a téch padlých andelów nenásledujte, 3 stawil hnew boží. Aj Fines prodružil dwa

ani powolijte jich lestným radám, jimižE meem, ježto inili protiw boží zápowédi^

>vás tábnií, aby pychem padli a hrdostí pochwálil jeho buoh, a dal jemu i jeho

od prawé prawdy, jen sami swii est plemeni est knžskú. A pak král Saul

zdejší miUijíce. A že wiece s swétem nezabil onoho krále, ale jal : a buoh jej

jdele wuokol, než jiní lidé, a jakož ne- lo kázal zabiti, rozhnéwal tiem boha, i od-

snadno, kíož se obierá smolu, by se jí jal králowslwo plemeni jeho. Mnohot" jest

nezlepil; tak nesnadnoj' swtem se obie- toho dolíenie w swatém písme, ežt jest

rati, a od ného se nezšeediti : protož poprawa úad dobrý: ale má se zwlášle

slyšte rádi slowo božie, a jakož jste každý poprawce stieci lakomstwa, aby

wtipni k swtským wcem, tak bucTte i5 pro zbožíko, pro plen, pro koist ne-

wlipni, kudyby došli té poádné milosti radowal se cizie smrti. A kaklij' to po-

k bohu i k jiným lidem. Neb dojdeteli prawce dobrý, kterýžby, moha jieti zlébo,

jie, taf wám ukáže, kudy máte do nebes aby wiece neškodil, i nechce tu, kdežby

pijíti, a kak máte swój úad wésti k užitku s ním nemohl zajieti plenu welikého , i

jiným, aby s tmi Jábly netrpli, ježto 20 aká, zdaliby nkde wšel, ježto mnoho

jsú prwnie wládce w zlém duostojenstAví kraw; a za tiem snad zlý ujde, neb uiní

porušenie wšeho ; ale došli k tm andlóm, wiece zlého ? A takéž má býti neleniwý

ježto jsú stáU podlé wóle božie w swém poprawce \ budeli leniwý, mnohé zlé bude

duostojenstwi u wné chwále. Amen. bez pomsty a rozmóž s. Hnwu owšem

Šestý kuor andlský slowú latin po- 2 5 slušie s poprawci stieci , aby s nemstil

testates, tociž moci, a mají tu moc od boha, úadem swým. A také hlédaj , by nepe-

že wzbranijí zlosti ábelské, aby nemohli hledal zlého pro pieze. Pakli kto pro

tolik zlého lidem uinili
,

jakožby chtli. chhibu , cht slowúten býti , uiní co swú

K tomu kóru mohu poprawce pipodobnati, poprawú, abyekli: také jsem já poprawce!

ježto od kniežat poprawu mají , aneb od 30 hlédaj, kak spadne w tžké zatracenie brzo

pánów. A ten úad jest welmi dobrý a pro to w' ucho podutie kakés chwály ne-

swatý; ktož jest pílen jeho podlé boha, múdrých lidí. Protož af krátce ku: kterýž

móž sob jím dobyti wné chwály w dá ujíti winnému , heší ; a ktož newinnému

nebesieh. Neb jest ekl hospodin , aby co uiní, heší. Wiece prawi, neinili úmy-

lid boží mstil kiwdy božie, a zlé mezi 3 5 slcm dobrým pro est boží, pro pokoj

sebú sami stawowali: jakož jest to roz- swým bližuim, aby tú prací ml odplatu od

Un ukázal w starém zákon, moha sám boha a tú snažností, a prawé uiní, obse

24
"
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nkoho, aneb pust , wšak heší ; nebC biioh žáka swcene'ho. Telie , kdy eho tieže

hle'dá
,
pro kto co iní. A wru ! smrt mstí, než má z práwa, aneb lehejie

;
jako

komu uiniti , nechžE jest i winen , ne pro kdyby koho pro sprostný krádež poprawce

práwo úmyslem , ale pro nco jine'ho, wzbil na kolo , aneb žháe neb mordée

ohyzdnaj' wc; ano i kat ohyzden , že 5 jen obsil. Ctwrte', kdyby asu nkterého

wsí pro penieze, a i winného obsí. neuctil; jako kdyby kázal poprawiti na

A když kto chce státi po práwu, má na nkterý hod nad kým. Páté, kdyby miesta

to pomnieti, jakož Hug-o prawí: ež práwo neuctil poswátného. A wšak jsú nkteré

ztratí praw, ež nebude práwo, pateru wci, pro nž kostel z práwa nepomáhá;

wcí : Najprwé , když kto chce súditi tu i o ty w die juristi lépe než já , na ty s slušie

wc, ježto nesluší k jeho sudu; jako ež wzeptati poprawciem také, a býti snažnu

kto jsa poprawce, chtlby súditi manžel- úada swého u prawd, aby pišli k tomu

stwo. Druhé, kdyby chtl toho súditi, kuoru šestému do králowstwie nebeského,

ježto nenie z jeho sudu
;

jako swlský jehož mni.

III. RECI SWATECM.

Na bozie obezánie e dobrá hrdým 15 kázán obež, a jménem den osmý. A toj'

pantem. wše tmi wcmi tlesnými w záslon bóh

Dwé jest znamenité ^y tom krátkém ukazowal duchownie wci. A tak osmý

tení, ježtoj"* dnes w kostele teno ; a druhé den obež znamenáwal, ež w osmém w-
dwé, toj' pro ono dwé powdieno. Jedno ku, toj' když z mrtwých wstanem, plné

jest, ež prawí tenie , ež to milé diet 20 a prawé obezánie wšeho nepotebného

Kristus jest obezáno ; a pro ten obež budem jmieti, a budem lid boží w swa-

prawí, ež sej' to w osmý den stalo. Druhé tém nebeském Jerusalémi, doiihož newejde

prawí jméno diette ; a proto prawí, ež ijeden neistý a neobezaný
;

jakož jest

jest prwé tak jmenowán, nežli s jest po- ta proroie e hlasn wolána w hody

al wswé matky biše. I chtlbych wkra- 25 tyto. A tak Kristus pišed na swt, pi-

tochwíli dne tohoto o tom tweru pomlu- jal ten tlesný obež ; a to jméno, ež tu

witi. Ale abych ncudlil w jedné ei, tuto nazwán spasitelem , chtl do asu, i pod

ku nco o obežu, a o dni osmém. A tiem ustaAvením zákonným býti pro ny,

o druhém bude e druhá. a pipodobnán k starým otcóm zákona

Byl jest w starém zákon tlesníc pi- 3

o

toho. Dáwá pak nám nauenie tiem ze-
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wním tlesným obrezcm : cž chccmli jméno chowne swá srdce ode wsic neupiemosti,

jmieti po Kristu, abychom u prawde kve- lirdosli , tlesné nepoliebné žádosti , od

sténé sílili. Máme býti také obezáni od myšlení neistých obezati; ústa ode zlých

pielišnosti swétských weci, ježto jsií w eí marných, nepotebných; uši, aby to-

žádosti tla, w žádosti oí, a w brdo- 5 ho, což neslušie mluwiti, neposliíchale.

stí srdce; abychom obezali tu swetskú Télo swé také máme obezati týmž inem

my sici w libostech tlu bezpotebných, od neistých inów, a kto je w man-

>v lakomstwu a w hrdosti, a najprwé hle- želstwie; wšak aby nad sebií báz boží

dali králowstwa nebeského, a jeho spra- jml. A pakli kto w boží milosti sdrží

wedlnosti. Neb když sej' prawda swétu i o se stále wdowsky neb panensky, a swe-

ukázala, již jest odkryto, co jsú ona zna- téjší w tom obiez jeho. To nám Lew

menie zákona starého znamenáwala s\vým papež ukazuje, ka : Ooj' Kristowo obe-

podobenstwím. Již jsú minula ta znamenie; zánie ? jen k istot nám ponuknutie, w
již to , co jsú ta znamenie znamenáwala. níž w tchto již posledních asiech má

Ale ne jich w nowém zákon držeti má- i 5 bóh libost. W prwém wku byloj' eeno

:

me, w nmž jsú nám dány jiné swáto- RosEte a plote s; a již, když jest ze-

sti ; mén jich w potu, ale welim plnej- m naplnna , eenoj' : Ktož mají ž.eny,

šie moci. Protož o tom obežu ducho- buJte, jakoby jich nejmli. A sám ekl Kri-

wn rozumjíc, tlesn s již neobežu- stus: Jsú, ježto s sdržie pro králow-

jem: ale máme zde najprw jmieti ducho- 2 o stwo nebeské; ktož móž to pochytili,

wní obež. A pak den osmý, tociž když pochyE. A také mnohoj" w zejmých skut-

z mrtwých wstanem, budem kamenem, to- ciech lidských
,

ježtoby slušalo obezati,

ciž Kristem, obezáni ode wšie nepoteby. To sám wiz každý na sob, co koho tá -

ode wšie hrubosti i od žalosti; a budem hne w hrdost, w záwist, we hnw, w
w utšení zemené králowstwa nebeského 25 tužebnú a smutnú lenost, w lakomstwo,

a wného, mšlné Jerusalema nebeského, w obžerstwo, we smilstwo, a neb w tom

w diwném pokoji a utšeném, dohož ne- drží: tof jest potebné obezati. Ale w-e-

wejde neistý a neobezaný od takých wcí, liká hrdost i weliké smilstwo rozmáhá s :

ježto s w nás nelíbíc bohu. Tent již o kak pilné píiny k tomu, obezowati!

obež na ny slušie; a toj' skrze proroka 30 Ty píiny jsú ei hrdé a smilné, neb

ohlásil hospodin, ka: Ku posledním a- postawa, píprawa ruch takowých, pil-

sóm obežeE hospodin srdce twé a duši nost krásy, lepoty, bujnost; a tak i we

twú, A die opt prorok: Srdce swá ob- mnoho jiném. Ale tak jest mnoho hru-

ežte, ale ne tla. Jsú také proroie ei, bych lidí, ež nemnie, by bez tlesného

ježto kárají lid, ež nenie úst obezaných, 35 skutku bylo smilstwo; ano, a mysl i

aneb uší , a kto ústa neb uši neb srdce nepowolí k skutku tomu , a powolí ko-

tlesn obezuje. Protož ticm máme du- chati s dlúze w kráse takowé neb w
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lepol, to oblibowánie jest již smilstwo, ež biidii jedni rechniti proliw druhým,

již s mysl s tiem jako objímá: a wšak ež jsií byli sob píina na swt takých

dw jest wtšie, nežli jedno. Smilstwof pielišných pípraw w hrdosti. Neb když

jest, smíliti sobe nie tlo pro krásu mužie stanu po takowých pielišných pí-

jeho, neb lepotu, neb píprawu, a w tom 5 prawách , nad swú moc na ty marnosti

dlííhú libost jmieti ; smilstwo jest, pi- nakládajíc, zdali nad nimi ženské mysli

prawowati s na to, aby s w tom slí- a dtinné nepanují ? Neb toj' zwlášt žen-

bil jiných oima ; smilstwof jest, i samé'- ský obyej
,
podlé pirozenie již poruše-

mu w takowých píprawách kochati s; ného, ež w takých marnostech žádají

pakli co wiece bude k tomu, a tiem hóe, i o chwály, jako liška lsti, a lew wítzstwa

A protož we wšech takowých wcech neb oblowenie. Ale ped bohem proto

slušie každému podlé stawu jeho skro- nebude omluwy, té s mysli marné pe-

wnu býti, a strach boží nad sebií jmieti, moci dáti; neb na toj' bóh dal clowku

a coj' pieliš, obezali. Neb ím jest kto rozum, aby s protiwil marným wcem,

pilnji tch znamení hrdého srdce neb i5 a wné a statené cti hledal, wida rozu-

smilného, tiem s w srdci jeho ten zlý mem, ež est swtské pochwaly jest po-

koen rozmáhá wiece; a opt ím sil- dobna k onomu shnilému dewu, ježto

njší koen smilslwa neb pýchy, wiece w noci s jen leskne, a den ukáže, ež

bude pílen té píprawy. A tak bude wší jest wc shnilá. Takéž noc jest swl tento

snažností marnú wc pracowati, hledaje 20 proti onomu dni wnému: zdet s zdá

lidské pochwaly, netbaje, co potom bude; swtlo swtská pochwala ; ale když k jas-

a kohož lidé pochwálé, a bóh jej hyzdí, nosti onoho wného dne pijde, budeC

neobránie lidé jeho , když jej bóh súditi zejmo , žej' zetlelá wc wšecka chwála

bude. Jist nenechat siíd boží té nepra- tohoto swta ; a hrdý lowk nebo smilný

wosti bez pokuty, ktož bude nakládal na 25 w tch píprawách prawá jest shnilost. I

takií marnost, welikú snažnost obrátiw na tut ženské a dtinné mysli panují nad muž-

to, a wší myslí ulnuw k tomu. Nalezne mi, když mužie powolé swým ženám a d-
takú pielišnost hodná pokuta. NechcíC tem tch pielišných pípraw, a nad swú

mleti, co mluwí prorok Isaiáš o tako- moc, nechtiec od nich zde rechnnie sly-

wých piclišnostech hrdých myslí nebo 30 seti proti sob. Ale hoe jich dušiem,

smilných. Diet w tetí swých knih ka- prawí hospodin, jichž jazykowé a jichž

pitole: Píde k siídu hospodin s starší- wýmysly hrdosti jsií proti bohu, aby k

mi liduswého, a bude kárati muže, ež jsú hnwu wzbudili oi jeho welebnosti. Ale

nad sebú ženským myslem panowati a dtin- rcete sprawedlnému, prawí hospodin ; nebf

ným (dali), pro nž mlazší wzrechnie proti 3 5 jemu bude dobe, když strpí ta rechnnie

starším, a neurozený proti urozenému. To a ty úkory proti sob, a sdrží s w bázni

owšem tak wyjde siídem božím w mukách, boží, nedada nad sebú ženské a dtinné
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mysli panowati. MluwíC i wiece len pro- hnwu, twrté k smilstwu. Neb nkteí jich

rok o tak hrdých a smihiých píprawách píkladem podnesu se také w hrdost ; druzi

ženských, a die žalost toho nehodného

:

wzáwidie, nemohúc dostati téhož ; tetí,

Lid mój lístawní upomínai obliípili , a toj' jich chudina, wzhnwají s , ež jich

ženy nad nim panowaly. O mój lidé ! ježto 5 tak tžké nadelánie berií jim , aby mohli

t blaženým prawichu, tif jsú t swedli, tu hrdost wésti, jakož die žaltá: když

lociž
,

ježto chwálé ty marnosti. A tak zlý pýchá , roznietí s chudý ; a twrtý

pijdeE hospodin k siídu , wydatij' každé- oblíbiec ty píprawy, roznietie s w smilné

mu poet z darów tch, jimiž jest daro- mysli. A tak takowí se wšech stran zapa-

wal koho : swéli cti marné od lidí hledal i o lijí chrám boží. I to nenie daremnie slowo,

jest z toho, ili božie , nac jest nakládal, ježtoj' ekl ten prorok: Spásli jste boží

po em jest stál. E stežte s, by wám winnici. Jest wíno
,

ježto rodí panny,

bóh neekl, káraje wás: Pipásli jste mú jakžto také swdcí písmo. I móžem win-

winnici, liípež mé chudiny jestwdomiech nií tú radu, ježtoj"* ku pannenské istot,

wašich: pro mój lid pohubujete, a boíte 1 5 rozumti. A tu winnici ten spase, ktož

Iwárnost mé chudiny ? Coj' twárnost božie skutkem neb radií, neb píkladem odwedc

chudiny? jen istota mysli mladców neb koho od istoty? A tak nejeden skrze ty

mladic sprostných nenádherných. Ti pak hrdé a smilné píprawy ztratí istotu. Neb

boie tu jich twárnost
,

ježto swým pí- jakož die písmo : Žádost okrasy zbawilaj''

kladem a swými hrdými a smilnými pí- 20 mladici dwojstwa jejie. A zdali nejedná

prav\^ami táhnu je k smilstwu neb k hr- diewka , oblíbiec tu pochwalu w hrdých

dosti. Pro tyC jest ekl Kristus: Ktož píprawách
,
ježtoby snad zachowala s

uiní potku jednomu z mých malých, hod- w istot, to nechtiec pustiti od tch okras,

njie by bylo jemu, by žrnow byl pi- ztratí istotu? A tak die prorok takowým

wázán k hrdlu jeho, a w moe byl upu- 25 helmbrechtóm a helmbrechticiem : Spásli

stn. Pak mi s chce nynie tomu rozu- jste boží winnici. Ale die nkdo : Pro

mti, ež když jest takowá hrdá , byloby bóh pepustí lidem takil hrdost ? pro jest

jí hodnjie , by jmla tžkého muže na stwoil stiebro a zlato, když jsú ty hrdo-

swém hrdle, a byla doma w práci ho- stí tak welm škodný? Toj' wždy obyej

spodáské utoniíc jako w moi, nežby to- 3 o srdec hrdých, aby s w swé win nese-

iec s bujn, mladých myslí poskwrnila znaly, ale jinému daly winu. Takéž i tuto

swým oplzstwem a swú píprawú. A též bóh stwoil zlato a stiebro ku poteb,

i helmbrechti rozumjte. Neekl jsem ne- aby ádn lidé toho podlé swých stawów,

podobn, ež také helmbrechtice a helm- dóstojnosti a smiern užíwali chwáléc boha

;

brechti boží lid pohubují
,

ježtoby ml 3 5 ani pak na bóh winu ukládají, bezpémn
chrám boží býti , a rozlin zapalijí : jed- s w tom kochajíc, zapomínajíc za stwo-

ny k hrdosti , druhé k záwisti, tetic k ením stwoitele, a nechtie tomu rozumti,



751 XIV STOLETÍ. TÓMA ZE ŠTÍTNÉHO. 752

ež bóh i z lch zlého, ježto nebudií na miesto sw ých mastí pocliótné wón , a

tbáli , k slwoení obrátiec milost , iimie miesto swých rozkošných pasców ukrut-

swým dobré wybrati ; neb ím zlých wiece né líwazky, jimiž budií uwázány, a miesto

a hrdých, tiem pokorným a dobrým wt- zkriítilých wlasów holíce , a miesto roz-

šie est a chwála, když stojie, a nezajdú 5 košných loktušek žínné pytle, a zahynu

po jich hrdosti. Proto die Kristus: Po- jich krásní mužie, a plá s žalostí jim ostane.

tebie jest, aby takowé byly potky, ježto- Protož zbožná ostane tch swtských buj-

by mohlo z nich wyjíti pohoršenie. Ale ností, rozmysléc se, ež wše mine ; a ktož

inhed jest k tomu piinil ka : A wšak z swé wóle neobeže od sebe tch pielíš-

hoe tomu, ktož bude jiným ku pohoršení ! 10 ností, ež to bezdky najposlé ztratí. A
Protož nerote se pipodobnáwati k tomuto pakliby která musila se nkdy podlé swého

svvetu ; a widí kto zlých a hrdých množ- stawu w pípraw swého dóstojenstwie

stwie, stoj w swém ádu w pokoe a \v okázati, jmlaby od toho mysl táhnuti, aby

isté mysli. Wieceli kto pemoz, a wtší ji hrdost nepodnesla, a jakož králowá He-

est a chwálu wn bude jmieti. Wizte 1 3 ster die o sob, takéž to w swém srdci

by winnice božie nespásli , by liípež chu- éci ; neb tak jest ekla ta králowá : Ty

diny božie nebyla w domiech wašich ; wieš hospodine, ež mi jest mrzko na mé

pro waši hrdost by chudina nebyla liípena. hlaw znamenie hrdosti, když s muši po-

Nepohubujte také a nezboijte swými smil- dlé ádu králowého okázati. Aj, takémuf-

nými píprawami a hrdými twárnosti bo- 20 by srdci newadilo w swój as píprawu

žích chudých, tociž pokorných, ježto jsú jmieti a okrasu stawu swého. Ale ktožby

chudí duchem, jichž zwláštie jest twárnost byl srdce toho, jakžby mohl kdy tch hr-

pokora a isté srdce ; neb hrozí bóh dych okras prázden býti, ostalby jich. Ja-

skrze proroka Isaiáše ženám z tak hrdých kož s te i o swaté Elžbt : dotud s
a smilných pípraw ka : Proto, ež jsú 25 za muže w tom skrownila , až pak po muži

s powzdwihly dcery Syonské, a chodily ostala wšeho. Obezujmež s ode wšech

wzdwihše hrdla, potruskujíc oima, a krá- takowých pielišností , abychom nejsiíc

ely jako pléšíc, nohami jako wyrenií mierú neisti, nejsiíc neobezáni
,
jmene od Kri-

ukráijíc , oškube hospodin hlawy dcer sta kesanského dóstojni byli, a hodni,

Siónských, a oholí je z jich krásných wla- 3o abychom byli mštné Jerusalema nebeské-

sów. W ten den odejme hospodin okrasu ho i wné radosti. Amen.

jich obuwi
,
jích zápon, jich prstenów, jich .,

, , .. , ,„ . Re o kwtnej nedeh.
wacunow, jich wencow, jich pentliky 1

jehly, jich pipinae, jich zrcadla i jich Jakož jest dáwno wyekl to prorok, ze

loktušky. A tak ten prorok i wiece tu 35 na to w duchu, coj' s stalo jako den

jmenuje tch wcí, ježto s ženy jimi okra- tento, ka: Powzte dcei Siónské: Aj,

slijí, a die polom : Abudú jmieti smrad král twój pišel tob krotce, sed na oslu.
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Jist vdechnutím božím byli jsií w srdcích

dolícni zásliipi lidu obecného, aby s chwahi

a shiwností pijeli pána wšeho swla, A^sak

lid swtskií milostí oslepený, lid uený, lid,

ježto nechtl jako w náboženstwí mimo 5

jiné zredlen býti, jimž milejie bylo býti

nad jiným, než prawda božie, ctiíc pro-

roctwie , nechtli proroctwí rozumti, a

bojiec se, by lidu neztratili, by jim jich

užilci nesešli, po nichž je táhlo jich lakom- lo

slwo ; hledali toho, kakby prawdu zatratili

neb zahladili. Ale zhynuli >v swej rad, a

bóh tu chwálu swú, ježto ji chtl na swl
jmieti, dokonal z úst malých, aby ty zkazil,

ježto jsií s za weliké w swií ocí jmli. 1

5

A protož zbožný, kohož hrdost nepod-

nese, záwist a hnw, neb nespráwná milost

tohoto swta neoslepí, a lakomstwo neza-

twrdí, aby mohl poznati prawdu a pi-

jieti ji, bo^ia clnvále; jakoj' dnes toho 3o

pamt, kak jsú pokorní obecn
,
poznawše

Krista, ježtoj' zrodu Dawidowa w proroctwí

slíben , radostn jej píiwítali. Neb jist

upriemým pokorným swým slííhám i dnes

dáwá poznáwati mnohé swé dary, a chuti 2 5

w nich utšenie duchownieho pochutnati

u weselém srdeném, jakopokriknutí chwály

božie, o nmž newdie swta tohoto mi-

lowníci. — Dnes zwlášt dwoji wc jako

protiwnú sob ukazuje nám kostel swatý, 30

když pamatuje, kak jest Kristus se ctí

pijat a wdn od obecného lidu
,
ježto

slyšewše o nm tolik diwów, coj' jich

inil , i widwše
,

jakož jest tu i Lazar

s ním byl, jehož byl tch dní z mrtwých 3 5

wzkíiesil, an twrtý den již ležai byl w
rowu, poznali a seznali zjewným hlasem,

zej' on Kristus, jeiiž pišel we jménu bo-

žiem, jakoj' byl slíben; a druhé, ež pak

pašijí te kostel, ctenie o jeho umuení,

pamatuje jeho potupnú smrt. A pak i swatý

Pawel mluwí o welikej pokoe jeho, od

niež jest wýsostí swé cti neodtažen, ani

ukrutností a potupií ohawné smrti; w swej

cti a w swej chwále byl pokoen, když zá-

stupowé est a chwálu inili jemu, nepo-

dneslaj' ho tachwála w hrdost, ani s k

tomu swému okázaní piprawil hrd, jakoj'

obyej marnosti lidské. Imuši wkratochwíli

dne tohoto jednoho starého skladae rýmem

knih eských e o dni tomto powdicti.

Ten takto die:

Wiz lowe bohobojný,

božie milosti dóstojný,

welikého milosrdie,

kakf jest syn boží nehrd

bral s dnes k Jerusalémi,

wládna nebem, moem, zemi;

kakC s jest welmi pokoil,

jenž, co kde jest, wšecko stwoil

;

jmaje we wšem wší moc stálií,

nic netbal na swelskií chwálu;

jsa král nade wšemi králi,

jehož wše stwoenie chwálí,

jehož s wše moc neskryla,

by w em jemu potebná byla

:

lidmi, komi, drahým ruchem,

cožby jedno chtl, posluchem

wšeby bylo jemu hotowo,

kdyby ekl jediné slowo !

ili jest nemohl jmieti kon,

jenžby pošel, uzdil zwon,

ana zlatými cetkami

zproložena i gemmami ?
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ilij' nemohl jmieti sedla,

na nmžby se ta drahost swedla,

z niež býwá lidem znamenie,

zbožie z drahe'ho kamenie,

kdež s pochwami prsosyny,

podlé swé drahé píiny

dáwají jako posoku

libosti lidskému oku?

ili nemohl té moci jmieti,

by byl chtl zástupn jeti,

maje mnoho lida s sebií,

se wší kralowskú ozdobil

:

pod nachem, w zlatej koron,

drže sceptrum, sed na trón,

podlé mocných králów nrawa,

jakž se pro swtskú est stawá?

ež ni stiebro, ani zlato

býwa draho wložiti na to.

Ale ty náš twore milý,

maje wšemohúcie síly,

netbals na drahé ostrohy,

na twé bože swaté nohy,

jimižby kon pohádal

!

Sbožný, kto sj' tomu nadál,

žes wše moha, nechtl moci

;

cht nám sprostenstwím pomoci,

jezdils na osleti lichém

w obyeji prost tichém.

božie milosti twrdná,

a twrdností milosrdná!

rozprostelas swú moc diwn;

i musím to éci piln :

sámlis milost, ís milostiw,

ežs s milosti nezhostiw?

1 ku brž, ežs milost sama,

pošlá z najvvyššieho chráma

k nám, z sieni swalé trojice,

porodem isté dwice
;

a jsa tak ctný, tak weliký,

chtl jsi mal býti wšeliký,

pijal jsi twá twého stwora.

5 Kakáj' bože twá pokora !

kterýli tob s námi zwyej,

ežs wzal sluhy swého obliej,

hledaje swých owec zbylých,

z dáwných asów zabliídilých

!

1 o O umuení jeho dnes nic éci nechci

;

jediné w tom znamenajte obyej tohoto

swta, kakE jest krátké jeho pochleben-

stwie. Aj jako dnes Kristus jml est a

chwálu od swta, kakE brzo swt hanbu

1 5 a potupu uinil jemu ! A tak widúc, žej'

netrpná est a cliwála tohoto swta, ne-

stojme po ní, wné žádajme. A sbožný,

ktož co pokojn a pokorn petrpí zde

pro wnú est

!

2 I musím s nawrátiti, abych ekl nco

o pokoe , abychom nadarmo Kristowy

pokory nepamatowali
,

ježtoj ji jml i w
tej chwále, w tej cti, ježtoj' jemu jako

dnes dala s
,
jakž jste slyšeli ; i w tej

2 5 potup, když jest trpl pro ny
,

jakož

jest o tom w pašijí teno. Protož swatý

Pawel dnes w epištole wolá a ka : Bra-

tíce ! wizte, aby též do sebe jmli, ježto

widíte w Jesukristu, jenž jsa w twárnosti

30 boží, newstúpil w hrdost, jakoby to sám

sebú jml, žej' rowen bohu otci : alebrž

sáni s pokoil, wzem swého slííhy obli-

ej, a poslušen s uinil až do smrti, a

do ohawné smrti na kíži. I powýšil jeho

3 5 bóh , a dal mu jméno nade wše jména,

ež we jménu Ježíšowu pokleklo jest každé

koleno nebcský-ch wcí , zemských i pe-
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kclných ; a swédcí to >v šeliký jazyk, ež darem od boha ; a paklis wzal , co s
Pán Jsus Kristus jest w chwále boha chhibíš, jakoby nezwal, ale tociž sám to

otce. A protož ohcemeli sním kralowati, jmel sebií? Aj z toho poznánie móií naj-

s ním máme néco trpli, a chcemelí u wétši clowek, w kterýchž koli božích da-

wcnej chwále cli dojíti, zde máme po- 5 iech swtských , tlesných neb duchow-

korni býlí ; neb tej nás reci i piikladem nich pokoen býti, ale ne brd ^ neb sám

ucí Kristus; neb pokora owsem nás drží sebú niehož nejma, ani déle móž eho

pi prawd, wylúiec hrdost. Jakož mi- jmieti, jen donidž bóh peje. Ta pokora

lost drží nás prí dobrem , takéž pokora jest dobrých a miídrých lidí, ježto ne w
pi prawdé , wylúciec hrdost a pýchu, i o piíru, ne w hrdost wsliípie z toho , coj'

ježtoj' neprawe' wznešenie púrne'ho srdce jim bóh dal i mimo jiné , ne swé tiem

nemiidrého. Pokora jest zachowánie ji- hledajíc chwály w chlubnej mysli ; ale wie-

ných šlechetností; neb acbyktojíné shro- celí mají božích darów, a tiem budu po-

mážJal šlechetnosti, bez pokory ztratilby kornjšie, chwálu bohu wzdáwajíce. Neb

wšecky. Práw jakoby nasul hromadu 1 5 zlodéjstwem jest winen , ktož co cizieho

prachu, a kdyžby wietr pišel, wšeckoby wezme sobe bez onoho wóle. A prawí

rozsul : takéž pijdúc w srdce pyšná hr- hospodiu skrze proroka : Chwály swé jiné-

dost, zatratilaby wšecko dobré. Mcj kto mu nedám. Rád nám dáwá hospodin swé

uménie , méj miídrost , méj krásu , wše dary, ale chwálu z toho ostawil jest so-

to zkazí, když s tiem bude pýcha. A pro- 20 b; ktožby pak swé chwály hledal da-

tož potebná šlechetnost pokora, ježto má ry jeho, a brd byl jimi, kíw by byl bo-

pýchu wypuditi, jiné šlechetnosti zacho- hu. A protož swatá pokora , odženiíc

wati a držeti nás pi prawd. Ale coj' hrdost , drží nás w prawd , ac s jie

pokora, znamenajme : Pokora jest dobro- drželi budem , znamenajíc, ež a co máme,

wolné mysli poníženie, z opalenie swé 25 ne sebú toho sami máme, ale z daru božie

kehkosti a jiných swých nedostalków. milosti
, jímž nám jest nebyl dlužen , ale

A swatý Beruart die : Pokora jest šle- ráil milost okázati swé šedrosti. To,

chetnosl, ježto jí lowk, práw s po- co nejsme , také nás zo^ve ku pokoe

;

znaje, oblacínie sám sob. Dwoje sebe neb nemúdrá jest chliíba, tiem s hono-

poznánie máme jmieti , a to obé napo- 30 šili, jehož nemá, a tiem s initi, jimžlo

mene nás ku pokoe : když práw pozná- nenie. Chceli s chudý bohatým ukázati,

me , co jsme, a co nejsme. Obým tiem u wtší chudobu wpadne, a k lomu w han-

máme píinu ku pokoe , znamenajíc, ež bu. A protož blažení chudí duchem, tociž

jsme nestate sebú sami; ale a co jsme, pokorní, ježto nejsú hrdostí naduté mysli,

to jsme wzeli božím darem z milosti jeho. 35 neiníc se tiem, jímž nejsú ; ale znají swú

Kudyž móžem ím hrdí býti ? Die swatý chudobu a swé nedostatky, a sudem prawdy

Pawel: Co máš, jehožby newzal? tociž sami sob oblacinjí na swej mysli. Atak
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z toho dwého poznánie máme troji po- né pokory : wšak zedlnjie chci ti jejie

koru jmieti w swej mysli : w sob máme wyéci wstupn. Prwý jest, aby rozuml

najprw pokorni býti , a protiw družci , i tlowk swej kehkosti a jiným swým

protiw bohu. W sob máme w swej my- nedostatkem, a neklamal sám sebií , kle-

sli pokorni býti
, jakož jsem ekl , swé 5 daje daremnie chw ály , pomn , ež duch

znamenajíc nedostatky pirozené', tlesné i swatý kára z toho w žaltái, ka : Syno-

duchowné , a ež s wzdy žádost naše wé lidští! i pro milujete ješitnost, a hle-

táhne k hiechu. A kdyžby w srdci byla dáte lži ? Druhý wstupeu pokory , když

ta pokora, tuby s w swém kwtu neta- netolik sám sob lowk oblacinie w swej

jila w pokornej ei, ne w hrdej postaw, i o mysli pro swé nedostatky, ale i od jiných

w chodu, w riíše, i w jiných takowých pokorn pijme, když jej lacino wážie;

obyejích. A takéby lakowý lowk po- a pakliby jej wiece ctili, než jest hoden,

koen byl i protiw družci, kdyžby sebe a za lepšieho jej jmli, než jest, stydí s
new ážil draho ^ uinilby i w sprostnej w swém srdci za to. Ale máloj' pohie-

wci pohodu družci, nesiídilby a nezpra- 1 5 cliu jich na tom wstupni ; snadno die

wowal w drzosti swej jiných, cht jim cti lowk sám sob : zlý jsem a nestatený

;

jich utrhnuti, ale wážilby jiné nad s*, neb ale nesnadno strpí to pokornú mysli od

swé by znaje nedostatky, sobby byl lacin, jiného. A protož nenie to diw , ež málo

a w^ jiných nco wida dobrého , wážilby jiných móžem jmieti šlechetností, když té,

je nad s, jakož welí swatý Pawel ka: 20 ježto jest máti a stráže jiných, nemáme;

W pokoe majíc wýše jeden druhého tak jakož jest u prawd. Proliby to bylo,

mezi sebú, poest iníc jeden druhému, a by hospodin milostiwý ostawil nás tak

w ^pokoe , a co potká protiwného od chudý w šlechetnostech , kdybychom jich

nkoho, petrpujíc sob. Máme také owšem snažní byli a u pokoe ostiehali ? Jist

pokorni býti protiw bohu, pomniec , žej' 25 z božie milosti byli bychom w nie boha-

on bóh náš
,

ježto ny stwoil ; on náš tjšie ; ale widi hospodin, ež nemáme plné

pán, ježto ny wykiípil z zatracenie swú pokory, i nedá nám jiných welikých šle-

drahú krwí, aby hiech již nekralowal yv chetností , abychom tieže nepadli. Neb

našem smrtedlném tle; on náš siídce, ježto wyššiemu stawení hlubšieho jest základu

má Slíditi iny naše. Protož pokorn má- 3 o teba , a dewo wysoké nebudeli hlubo-

me býti poddáni bohu , a pakli kde po- kého koene jmieti , wietr brzo wywráti.

hýíme, abychom to bez pomeškánie opra- A protož ktožby rád prospl we šlechet-

wili. A také w tom máme protiw bohu nostech, najprw s hluboce u pokoe po-

pokorni býti , abychom pokorn trpli, lož
;
psánof jest : Bóh s protiwí pyšným,

což pepustí na ny, newrlíc , ale za to 3 5 a pokorným dáwá swé dary. Tetí wstu-

majíc, cž jsme hodni trpti. A kakžkoli pe pokory jest , i u welikých božích

z tohoto mohlby domyslný znamenati wstup- daiech , u wclikej swalosli , u welikej
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dósloinosli sdržeti s w pokoe, to což- -5 . i . - ,.,.
•' * nec w kwetnu nedli.

by jmeli, ne k swej obracijíc chwále, ale

k boží, od iiéliož pocházie wsecko dobe'. Aj král twój pišel tob krotce , sed

Tu jest pokoru jméla matka božie, wy- na oslíku. Král latine slowe rex , a to

brána jsiíc ze \všeho swta k naj>>7Ššiemu 5 slowo netolik jde w latinském rozumu od

dóstojenst^ví ^ wšak pokorn s boží jme- kralowánie , ale také i odtud móž sluti

nuje služebnicí, jenž ráil na jejie we- rex, ež poiedí. Neb nemóž lid státi do-

zieti poníženie. Tu pokoru jml jest i be, jakž nenie krále
,

ježtoby lid po-

Kristus, maje za to, ež ne od sebe sám iedil w swém králowstwu. I nalézáme

jmá toho , žej' rowen bohu otci. A tej > o králowstwie troje, a tak budu i tie králi.

pokoe uil jest swé apoštoly, ka : Ute Wizmež, kterého králowstwa jest ten král,

se ode mne, nebf jsem tichý a pokorný o nmž die prorok: Aj král twój. Jest

srdcem. Tu pokoru w nebesiech andlé král swtský, ježto poiedí, a má poie-

mají i wšichni swatí, že jsúc plni wšeho diti swtské králowstwo. Jest král nebe-

dobrého, wšie cti a chwály, wšak ijedno- i 5 ský, ježto i králowstwo swtské poiedí

ho hnutie pýchy chlubné nemají z toho; k swému králowstwu nebeskému, ježtoj'

ale ím wyšší jsii wboze, tiem jsú w sob králowstwo plné prawfly a útchy. A jest

pokornjšie. TaE pokora jest i zde na swt král nade wšemi syny pýchy, toj' zlý

lidí welikých u božích daiech , a jest král dábel, král zlého králowstwa pekel-

odiwná šlechetnost; neb a se ten po- 20 ného. K tomu králowstwu a pod toho

koí, ježto nemá ím hrd býti, a snad krále slušeji wšichni ti, ježto jsú neádn

má, zaby s stydl , kakžkoli dobrá jest žiwi w swých inech , w eech, neb w
pokora jeho, wšak nenie podobna k diwu : myšlení. Neb to pekelné králowstwo jest

ale když ten sdrží s u pokoe
,

ježto we wšem neádu ; a král toho králow-

od jiných má chwálu, jemuž welicí est 25 stwa, kohož swú lstí w neád wtrhne,

inie, toj' zde na swt diwná a iedko již jest jej pitáhl w swé králowstwo.

wídaná pokora. Neb nic nesnadnjšieho, Swtské pak králowstwo, to má také swé

než w pochlebenstwí býti pi sob. Pro- swtské krále ; neb
,

jakož jsem ekl,

tož swatý Augustin ty ciesae prawí šast- donidž trá swt tento, potebie jest, aby

nými mezi jiným, ježto pomniec , ež jsú 30 iwswtských wcech byl poád; ajakžby

lidé, nepodnesú s w chlúbu, když prie- nebylo krále , lid nemaje, ktoby jej wedl

liš pochlebn est jim inie. Neb ktož w a poiedil, zašelby. A s tolik dobe stojie

ta doba sdrží pokoru, ukáže do sebe tu swtští králi, jelikož táhnu s sprawedl-

šlecheUiost, žej' milá jemu prawda. ností, milostí k bohu, k onomu králow-

35 stwu nebeskému, znajíc s , ež jsú jen

boží úedníci, a boha nad sebú mají krále.

Ale budeli král nesprawedlný , slyš , ežE
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die písmo : Pro nesprawedlnost býwá krá- swetský , toj' i sám ekl : Králowstw o

lowstwo z jednoho lidu do druhého pe- mé nenie z tohoto swta. Ale jest král

neseno. Co ku králóm, páni to též zna- wného poadu plného a utešenie ono-

menajte, i každý, ktož má jiné poiediti. ho králowstwa nebeského, pinií moc maje

KaždýE má najprwé swé srdce, aby spra- 5 w swtském králowstwu , i w pekelném,

wedliw jiné poiedil , w sprawedlnosli což chce wzbrániti , což chce pepustiti,

ustanowiti. zlé w ád pokuty hodné piwesti, a dobré

Králowá stolice má býti wzw ýšena spra- wiec držeti w poadu wného utešenie,

wedlností. I nemá král býti nesprawedlný
;

w radosti králowstwie swého nebeského,

neb jiné nesprawedlné má hubiti. Spra- i o A tak král nebeský pišel , aby po sob
wedlnost králowa jest: ijednoho mocí bez- obrátil swtské wšeliké králowstwo : ne

prawn netisknuti^ mezi lidmi nedržíce bezdn, ale woln, aby pak zdobrowol-

strany, siíditi rown, pe sjednáwati, ne- ného obrácenie sprawedliwá odplata byla

;

dostatených brániti proti kiwd ; zlé a ktož nechtie s po nm obrátiti , aby

trápiti, dobré ctíti, newýšiti marných ša- i 5 spráwn trpli muku neádu wného.
lowných neznabohów ; kostela brániti, chu- Neb tak boží moc a sprawedlnost ozdo-

dým almužnu poiiTáhati , úady zemské buje zlých pokuta, jako moc a dobrotu

sprawedliwým poriíeti , staré , múdré, jeho, když dobrým dá utešenie. A tak

stiezwé, býwalé a wrné rádce jmieti

;

umie bóh i ze zlého swým k utšení wy-
s takými s wcmi neobierati, ježto ká-2 brati dobré. Pišel w lowenstwí , aby

róm a k kiízlóm pislušejí; w bóh ufati, uil lidi práwóm králowstwa nebeského,

silný býti u wiee kesanské^ hnw w aby zbawil je, ktož chtie býti jeho, ne-

sob krotiti, bohu poklonu initi w urené ádu králowstwa pekelného, ježto bude na

asy. Ty wci a takowéž i zde inie wky wším hubenstwem poraženo, a do-

krále šastna , a po tomto žiwotu w- 2 5 wedl je wné radosti w swém blažen

ného králowstwa dowedií jej. A když králowstwu powýšením, jehož nám žádati

který nedrží té sprawedlnosli , asto i ustawil, a wzdy prositi , abychom ekli

zde pepiíštie bóh na jeho králowstwu modléce s : Pid twé králowstwo. O krá-

rozliné rány, a nkdy nedá po nm d- lowstwo wné blažnosti w utšení a w
tem jeho neb wnúatóm kralowati. Ano 30 pokoji! O kdy pijdem, a ukážem s w tom

písmo swdí , ež pro hiech Šalomunów králowstwí ped twií twáí , hospodine

!

odtrhl bóh stranu králowstwa od syna O slawné králowstwie, w nmž hospodine

jeho
; ale pro šlechetnost Dawidowu ješt, kralují s tebú wšichni swtí, a jmajíc t

zej' wnuk byl jeho, ostawil pi nm je- obliejem k oblieji. A tak za tiem, do-

dnu stranu. A pak nade wše po žiwotu 35 nidž zde jsme, w est jmjme swtského

tomto, zlým mocným, silné a weliké muky. krále ; nenieC moc jeho než od boha, slií-

Ež pak tento král Kristus nenie král ha jest boží ku pomst zlým , k chwále
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dobrým. A krále pekelného chutné zatvrz- šel, ne sob ale tobí ku pomoci , k twé

me, neb i na krslu jsme se odekli jeho, poteb ale ne k swe', a tiše pišel , wzem

a wdn pijmem wcného krále nebe- clowecie pirozenie , lowkem jsa pišel,

ského, když die prorok: Aj král twój božslwie nezbysv, aby nás úastný uinil

pišel tob. Diwnéf jest a diwné , ež král 5 božslwie swého. E potkajme pokoru krále,

wšie chwály ,
jmaje plnost \všie blaže- krotkostí, tichostí. DieC swatý Pawel : To

nosti sám wsobe, tak ež nic námi, ani jmjte w sob, ježto widíte w Jesukristu.

kterým stwoením , ani andly swatými Wiz z nás každý, když ráí on náš král

utchyj' jemu nepibylo : .a wšak ráil býti, aby také mohl nejen ústy, ale u

býti naším králem, aby ny wy^vedl z moci lO prawd éci jemu: Twójf jsem já, spas

zlého krále pekelného, aby to jen nám, m. Ktožf die to w prawd, spasenbude;

ale ne jemu k užitku pišlo. A tož a my neb on swój lid spasí až jich hiechów

již jej prohešením potratili a rozhnwali, wyhojí a uzdrawí. Ale die swatý Ambrož

:

diwné žej' chtl býti králem naším, stwo- Snadnji éci : twójC jsem já bože ; ale

iw ny bez swé poteby ; diwnjšie, když 1 5 nenie tch mnoho, ježtoby w^ plnej prawd

z swé wóle lowk nesdržal jeho piká- mohli to éci. TenE die toto w prawd,

zanie, wrobil s zlému králi ukrutnému i ktož s wšie wci a wším srdcem pidrží

wše swé plém
,
ješt pišel lowku ku boha, a dal s jest wešken bohu. Neb mi-

pomoci. I co jest lowk, ež na pomníš, lowník tohoto swta welmi ulnuw srdcem

hospodine ! i pro swé srdce pikládáš 20 k swtu, nemóž toho éci w prawd ; die

k nmu? Král lowk, welikého lidu jsa swt jemu: Mój jsi, mne hledáš, mn
král , pohrdalby býti nad myšmi králem. slúžíš, hrdost mú jmáš w swém srdci, pý-

ím menšie wc lowk protiw bohu, chu plodíš, lakom stojíš po tom, což já

nežli myš protiw najwtšiemu lowku mám, po zboží, po cti, po marné lidské

králi! A wšak ta odiwná božská weleb- 25 pochwale, po žádosti tla, po obžerstwu,

nost stwoila lowka , aby byl králem po smilstwu. A tak i zlý král dábel mohlby

jeho pokolení. A když lowk odstúpil od éci : Mój jsi ty, jáE jsem král nade wšemi

nho, ješt pišel tiše, sklidn, krotce lo- syny pýchy , jáC jsem knieže a pósobce

wku ku pomoci ; a tak daleko šel za lo- temností tchto. A zdali mnich neb jeptiš-

wkem
,
jakož daleko lowk zašel od 30 ka mohu éci: Twójf jsem já bože? Jestli

nho, až sstúpil do pekelných krajin po ež držie swé zákony, jist mohu; ale bo-

lowku. Protož dobe die, a jako diwnú ieli je kiwými omluwami, hiech omlú-

wc ukazuje prorok: Aj král twój pišel to wajíc, by hiech nebyl, swt z klášterów

b, twój král práwem, jímžs pohrdaw, sob uiniwše , w žádosti cti sahajíc úadów,

ale ne jemu zle uinil; potupiw jeho piká- 35 w lakomé žádosti stojiec, by jmli, w nii-

zanie , wpadls w moc krále pekelného, lostech tlesných strojíce septy neduchow-

pósobce temnosti a neádu. Tent jest pi- nie, w rotách s držiec, le kiw, le
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praw swój swému pomáhajíc zlého, a tu- ej swých nkterých šlechetností. Pak

piece druhé roty : nemohúE tací éci, by jakoby Kristus wsedl na n, a jel do Je-

boží byli. Odpowief bóh : Ne každý, ktož rusaléma, když w nich bude swú milostí,

die mi: Pane, pane ! wejde do králow- poied je k spasení w cest a zprawuje.

stwa nebeského ; nechci sliíze , ježto má 5 A to lid uze Jerusalémský , tociž ježto

pány mn protiwné. déwe znali boha, ež i tyto, ježto byli milo-

Nediv/te s, ežt jsem z té weliké kriw- stí k swtu píiwázáni, má bóh již w swej

dy nkak w horlenie zašel , ež jsú swt služb, budií chwálu u wýsosti wzdáwati

z klášterów mnohých uinili. Neb kláštei bohu.

jsiíf miesto najwýbornjšie k boží služb i o Móžem také, podlé límysla swatého

podlé swého ustawenie: i jest žel wiece Augustina, lowka wšelikého wólí swo-

jich zkaženie. Ano Kristus jako dnes tiše, bodnu ku oslíku pipodobnati, a k Kristu

krotce na oslíku pijew do Jerusalema, ten dar milosti božie, ježto gratia latin

když wšel do chrámu, a kupectwie uzel slowe, kakžkoli tu swatý Augustin ne o

w chrámu, rozhorlil s
;
jehožby nebyl w i 5 tomto oslíku a o Kristu mluwí, ale o kte-

jiných uliciech tak bránil, to tuto wyhnal rémžkoli dobyteti, a ježto jede na nm
z chrámu ty, ježto kupili, a pewracal nkto, ježto najprw je okrotí, ze stáda

jich stoly, ika: Dóm otce mého uinili wyma a pak wsda na n, budeje wce-
jste jeskyní lotrowú. st zprawowati tak , ež to dobyte dále

Ale dosti o tom, nawráci s, abych e 20 pod ním ujde , nežliby samo ušlo. Aniby

skonal o tom, zej' Kristus pijel do Jeru- ten, ježto jede na dobyteti , tak daleko

saléma na oslíku. Znamenajte , kakt toho ušel bez dobytete. A tak ku, bóh wše-

podobnost býwá duchownie, ježtoj' s jako mohiící spasitel lidský, wda žej' dal lo-
dnes stalo. Kristus s hory oliwetské poslal wku swobodnost wóle , a ta jako osel

swé mlazšie, aby odvviežíc oslíka piwedli 25 bez rozumu dala s milostí swtu uwázati

jemu
;

a oni swým ruchem pikryli oslíka, a držeti, a tžce pracije : s wýsosti swého

a wsedl na Kristus, a jel do Jerusalema. milosrdie jako s hory oliwetské pošle, aby

Tu lid to wida , bohu u wýsosti wzdáwal dadiíc lowku spasitedlné nauenie, odwá-

chwálu. Kristus s hory oliwetské swé žali od swta wólí jeho, jako osla, ež nic

mlazšie pošle, když z wysokého swého 30 lowka nedržaía, ano lowk nechtl

milosrdie pošle swé kazatele, swé posly, sdržeti jeho pikázanie ; a z swé wóle ui-
aby sprostné lidi hliípé, ježto pro swt nil protiw bohu, cht k tomu pistúpiw,

pracijí, odwázali od swta a piwedli k k nmužto jej táhl jen swú radii chytrý

nmu, aby již pro, jemu sliížíc, pracowali. ábel, záwist jmaje k dobrému lowiemu.
A tu šlechetní boží posli swým ruchem 3 5 twrtý skutek boží, ež z nesprawedl-

ostrií osidla, když dadie lidu hldpému swým ných sprawedlné iní, a aká , ne inhed

kázáním, swým píkladem nauení, a oby- zatrat zlého, odlewje pomstu pro po-
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kánie aby žiw byl hriešný obriUe se. Ji- tak wcliká, tak mnoliá, jakž wšech mnohá

sl hwálili ináinc tu nenáhlost jeho , neb a wcliká test a chwála wšech blažených

mnohokrát bylby hodeu ílowk wecného bude. INeb jako swýni, tak každého do-

zatracenie: ale on odlejie pokulií , až se brým budii radostni; neb jako se, tak

lowk darem milosti jeho nawrátí. 5 bude každý každého milowati. A pak nad

Pátý skutek bozi jest pokuta za zlé to w chwále boží tak se každý bude

iny ; a w tom má chwálu sprawedlnost wiece radowali , než w chwále wšech

siidu jeho, ež dá w mukách zlému toho jiných swatých, a než sám w swej
;
jakož

zisku okusiti, po nmž jest stál ; a ež zde každý bude wiece boha milowati , než

nechtl žiw býti sprawedliwé, tam spra- lo wšecky swaté, a než sám se; a jakož

wedliwé bude trpli muky. To wše, jímž- jest wlšie chwála božie než wšech swa-

by kto mohl , zde jsa , odplaty nebeské tých. Protož tak jest štdré božie obda-

zaslúžiti, a on to obrátil k hiechu, bude rowánie, jímž dobrým dá odplatu, ež

jemu sprawedliwé w rozliné muky obra- každý pln radosti bude; ale newejde i

ceuo. Neb tak ozdobuje sprawedlnost boží 1 5 w jednoho radost vvšecka, než podlé po-

zalraceuie zlých, jako jeho dobrotu spase- chopu každého
,
jakž se bude božím da-

nie dobrých. rem priprawil k tomu. I z toho každému

Šestý skutek boží jest štdré obdaro- bude radost, ež lo uzí bez omylu, ež jej

wánie dobrých u wné radosti. W tom každý tak miluje, jako on sám se, a on

má chwálu jeho štdrost, ež za malé za- 20 také bude každého tak milowati. Uzí, žtj'

slúženie wnií a welikií odplatu dáwá a každému mil a wzácen; a jemu lakéž

beze wšech nedostatków we wší plnosti ; mil a wzácen bude. O když jest zde tak

a wšecky jich wci, jiných také zlé i do- pocholno dobrého píietele poznajíc milo-

bré, každému piwede k utšení. Neb každý wati, a mílu jemu býti, kaká tam pochot-

w swém dobrém cesta chwálu budejmieti, 2 5 nosí w té swaté milosti bude a bezpené

a w jiných dobrém útchu. W tom také, ped promnu ! když jest zde libo, dobrým

což jsú zle inili, budii weseli, zej' je bo- stateným wzácnu býti a mílu, coE tam

žie milost wywedla z toho, ež jsú toho nebude w tom swaté libosti a poádné!

oslawše
,
pokáním to oprawili. Což jsú a nad to poznati od boha k sob wtší

kdy na swt kterého trpli protiwenslwie, 3 o milost , nežli kdy móž s sám elowk

k weliké jim útše bude, zbywše již toho. milowati aneb koho , a poznati, ež len

Widúce zlých odsúzenie , radostni budu, wšemohúcí má jej u wzácnost! A wším

ež téhož jsú ušli, a ež moc božie tak s srdcem, wší duší , wší myslí boha milo-

sprawedliw nad swými pomstila nepátely. wali, plnoslE jest dobrého, ježtof oplýwá.

Piadostni swým dobrým budu, žej' tak 35 A pak k lomu, když duše bude, w té jsúc

mnohé, tak weliké ; radostni budu wšech radosti, swé tlo nehrubé již ne s nedo-

wzwolených utšením. A la radost bude statky, ale ušlechtilé, oprawené w podob-

25
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nost jasnosti syna božielio, jmieti s sebií, mí ješt a nezpósobenú , tociž wešken

s jehož hta^wy i wlásek nezahynul
,
jakž ten stwor prwní, z nhož pak ctyie zpo-

sám ekl Kristus ; kdež i duše jasn bude nezeni elementi , a snad i to, ježto pátá

zieti na duchowné wci , i oko tlesné byt slowe. Neb ono teprw prawé jest

již ušlechtilé netlesné tak , ež uzíme 5 nebe, w nmž andlé jsií, ježto plamenné

boha twáí k twái, a w nm poznáme slowe : ne by plamen byl tohoto ohn
wšech wcí zpósob ; uzíme slawné clo- tlesného; ale ež plá diwn milostí boží

wenstwie pána našeho Jesukrista, w nž nad tento wešken tlesný bh
,

protiw

i andlé zieti žádost mají a útchu; nmuž i toho nebe s hwzdami swatý

uzíme matku cistií pannu, a ne leciís i o Augustin nazýwá zemi. A donidž ta wšechna

matku, ale matku boží, ježtoj' nám boha hromada tak nezpósobn w spole byla,

bratrem urodila, ježtoj' kniežeti pekelné- dotud to wše zemí jmenuje písmo , a

mu hlawu sezala, ana u weliké pocti w nkdy wodú; atak die: Duch boží wzná-

tom nebeském mst; uzíme, w kaké šal s nad wodami, tociž: Bóh to jml

žádosti swatí andlé nás na tomto swt i 5 w swém límysle, co chce z toho stworu,

ostiehali i rozlin nám pomáhali ; uzí- té jedné hromady wywesli a uiniti ; at

me, ktoj' kdy komu byl pomoen kterým ku w nkakém podobenslwí, jako pijda

cínem k tomu , aby došel té radosti ; tesa k hromad lesu , bude w úmysle

uzíme, ež wiec nepotratíme té radosti, jmieti, kaký dóm uiní z toho, z eho

nikdy nepomdlé, nikdy neobwelšie. A pro 20 toto nebo toto.

to tak štdré obdarowánie dobrých wzní Druhým dnem , o nmž die písmo , ež

we wšech swatých chwála božie w ne- ten den rozdlil bóh wody, ty ježto jsú

beské sieni wky wkóm, zej' je stwoil, nad oblohu firmamentem, tociž nad tmi

žej' je wykúpil swú drahú krwí , a ui- nebesy, ježto jsú w nm hwzdy, a jichž

slil a ráil úastný jmieti té radosti. 25 bhem wše jest utwrzeno ; od tchto wod,

Tch šest skutków božích znamenánoj' ježto jsú pod firmamentem, znamenán jest

w šesti dnech prwého stworu, jakož jest druhý skutek boží
,

ježto chwálu jeho

dnes teno o tom. Neb skutek jeho chwal- opatrné múdrosti ukazuje , žej' wše zpo-

né moci ukázán jest prwého dne , w nmž iedil podobn, wda , co k emu slušie,

bóh najprw uinil swtlo, aby chwála 3 co pro, co má držeti které miesto.

moci jeho zejmá byla w stworu jeho, Tetím dnem znamenán jest skutek mi-

zej"' w poátku stwoil nebe i zemi. Ale losrdné dobroty jeho ; neb ten den, když

zem bylaj' taks kaks nezpósobna , ne- wšudy byly wody zemi pohýlily, bóh

twárna; jejie zpósob byl ješt jen w úmy- odhrnul wody s strany zem, aby s zem
sle duchu božicho. Protož i die písmo: 35 suchá ukázala, a swój plod nesla k užit-

Duch boží wznášal s na wodách. Wo- ku lidem. Ale i zwláští dobrotu boží ten

dami mienie též jako i onu zemi netwár- den tetí znamenáwá, w níž našeho hle-
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daje užitku, wykiípil nás z hiechu, a pro oblíbiec to, w nmž jsú se poeli, wzhóru

hiiech obecný z obecné snirli. Neb jakož se k ducbowním weccin nepotáhnú, až je

wšecka zem wody byla oplýwala , tak i sbili propastný welryb , a uijí w mu-

wešken národ lidský byl w hrieše a w kácb sprawedlnost boží^ ale proto jie

smrti
;

jeliž bospodin w swej dobrot 5 nepoznají, ani oblíbie , a nemoluíc jie ni-

odlúcil smrt od lidu s^vclio a hriecb kudíž zbýti, wzdy musejí trpti od nie. A

obecnlio pirozenie porušeného , a tak toC bude ta smrt wná, o níž die swatý

>vynikl kostel lid boží z smrti, a jest Pawel : Budeteli žiwi podlé tla, zemete;

ploden darem božie milost' w šlechetno- pakli duchem tlesné iny umrtwíte, žiwi

stech; a lid jiný, krom kostela, wešken lo budete.

jest w hrieše, wešken w smrti, jako ta Šestý den lowk stwoen k obrazu a

zem, ježtoj' ješt hokými wodami mo- ku podobenstwí božiemu, a štde obda-

skými oplýwala. rowán , do ráje rozkoší uweden, wšecka

twrtý den uinil bóh slunce a msíc zwieata peden piwedena, aby uzel, žcj'

i jiné hwzdy, ježtoby zemi oswcowaly. ^ ^ nade wším. A když niktcréž zwiee nc-

W tom jest znamenán ten boží skutek, bylo podobno jemu , k jeho wlastniemu

ež cáká dobrotiw, ne inhed zawrže, ac utšení a ku pomoci uinil bóh z jeho

kto nenie inhed oswiecen mildrostí prawú, tla kosti ženu jemu. Ne on pro ni, ale

jako swt sluncem ; múdrostí opatrné roz- ona prou uinna. W tom jest ukázána

šafnosti, jako swt msiecem ; i jinými 20 chwála štdrosti jeho w obdarowání spra-

šlechetnostmi, jako swt hwzdami roz- wedluých. Neb poíiawadž jest tak štde

linými: ale aká , až i pijme sbožný byl swój obraz obdarowal zde na swt:
dar milosti jeho, jímž bude oswiecen; cof tam w nebi neuiní, když lowk,

kakžkoli toho ne wšem iní , by dliiho nalezw milost skrze pána Jesukrista, do-

jich akal, abychom my neodleVjíc k n- 25 pracije se s pomocí daru jeho toho bydla

mu pistúpili, a od nho byli oswieceni, nebeského, ostáwaje pro libostí tlesných

aby i»ebyly twái naše pohanny. a swlského utšenie, ježto to ped sebd

Pátý den uinil bóh z jedné wody ryby widí ; we božím eem , ež skrze to

i ptáky. Ryb nechal u wod, z niež je dojde wtšie libosti a útchy nebeské, a
stwoil; ale ptáci wzdwihli s u powtie 30 jie i newidí.

nad wodu. W tom jest znamenán skutek Sedmého dne nete s, by co tako-

božie sprawedlnosti , ež když zlí i dobí wého bóh uinil; ale die písmo : Sedmého

mají poetie swé jednostajné , w libosti dne doplnd dielo swé, a odpoinul od

tlesné žádosti : jedni wzdwihnú s a toho, coj' byl uinil. A požehnal dni sed-

wzdálé od tlesné žádosti rozkoší k ne- 3 5 mému. Diwnaj' hlubokost písma! protoE

beským a k ducbowním wyšším wcem ; nco, a i málo, dotýkám jeho, aby w té

a druzí zóstanú w žádostech tlesných, diwnosli šíila s chwála božie w srdcích

25*
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našich. I chci otázku w té kratochwíli wk nalezl pastwu. AniE wšak bezpémnc

uiniti : kak jest bóh den sedmý doplnil držím toho ; ale mním to , ežby s byl

swe' dielo ,
ježtoj' uinil w onch dnech syn boží narodil, aby byl lowk i ne-

šesti? wšak jest den sedmý nic nepi- padl hriechem. Než toj' nowé bóh uinil,

inil ? A tiemby mohl éci, zej' dielo do- 5 zej' bóh trpél, bóh umel , aby lowie
plnno, což jest k jine'mu najposledy pi- oprawil porušenie. A i toj' nowé, ze smrti

inno. Druhé die písmo : Odpoinul, býti wzkiešenénui lowku , a wstáti w

tociž pestal initi; neb ne takC jest od- tle ušlechtilém ; neb i smrti by nebylo,

poinul, jakoby ustal. Ale kak jest pe- kdyby nebylo hriechem lowieho por-

stal ? zdali již nic neiní ? zdali neuiní i o šenie. K onomu pak
,

ježto jsem ekl,

nowého ješt nco? K tomut ku : Wše- kak jest sedmého dne bóh doplnil wše,

cka jsií již pokolenie uinna w onch když jest nic toho dne nepiinil, ku:

dnech šesti; již jest buoh pestal, by co ež jest ten sedmý den, den odpoinutie,

uinil nowého : takáž tla , takéž duše piinil k onm dnóm anebo skutkóm

lidem i zwieatóm iní. A tak o wšem i 5 šesti. A tiem jsií doplnny wšecky wci.

jiném. Nic nenie z tch wcí jinakého pi- K tomu cíli wše táhne, aby ku božiemu

rozenie. Ale ež wšak mienil bóh ješt odpoinutí, w bože w upokojenie pišlo

;

nowého nco uiniti, nedie písmo : Odpo- neb toj' doplnnie stwoenie wšeho, to-

inul ode wšeho inu; ale die: od toho, ciž lowie. Neb lowk nazwán jest

coj' byl dospl, odpoinul. Neb byloj' 20 wšestwoenie , ež má w sob podobnost

dosplo a doplnno dielo jeho, kdyby stwoenie wšeho : má zemi, wodu, pow-

lowk nebyl toho w sob zboil hie- tie, ohe ; má žiwost, ježto roste, žiwost,

chem. Ale pro to zboenie die prorok: ježto ije, má žiwost rozumnosti, jako

Nowií wc bóh uiní na zemi. A opt andlské podobnosti. A tak když w upo-

die w apokalypsi : Aj wšeE iním nowé. 25 kojenie lowk pijde k bohu, w nm
Nowý jest in, ze smrti zawinilé národa jako Avše pijde k doplnní swému , a

lidského wykiípenie ; nowéf bude , když k tomu cíli, od nhož jest poátkem pošlo,

tla naše obnowí w nesmrtedlnost , a z A tak die swatý Augustin : Nepokojno

mrtwých wzkiesí. A tohoby nebylo, by jest srdce naše, donidž w tob bože ne-

lowk nebyl porušen hriechem. Neku, 30 odpoine. Pomysl, pomysl rozumný lo-

by s syn boží byl w lowcstwí nena- we , kakE sej' to doplnnie wýborn

rodil; neb snadfby s byl narodil, ne aby stalo w té hlaw, w pánu Jesukristu , a

trpl , ne aby wykúpil : ale aby lowk pidrž s jeho, aby i ty byl tu, kdež on

wnú z toho jml útchu, wida okem jest; neb w nmE jest lowstwie ktomu

wnitním duchowním boha, ježto duch 35 pišlo doplnní, ktomu odpoinutí, ktomu

jest, a okem tlesným w lowcstwí boha

;

dokonání najwyššiemu , ež jest až jedna

aby tak i wnit , i wn tu utšenu lo- osoba bóh, syn boží Kristus lowk, lowk
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jsa i bóh, bóh i Mowk, nerozdielii. O wý- kom bude trati ! Ktožt té soboty, toho

sosti, bohalstwie nuídrosti a uinnie bo- dne sedmého, jemuž požehnal hospodin,

žieho ! W pánu Kristu wše stworenie pri- neostriehá, ež se nikdy w upokojené niy-

taženo k bohu, jakož skrzeh wše stwoH- sli k bohu newzpodwihne , neobmyslí , co

no ; což nemá samo, to má skrze ; skrzeíi 5 potom bude, k emu táhne , pestiípá tu

>všecko osh\weno , a wše pijde k tomu smliíwu, ježtoj' bóh uinil s lowkem, aby

cíli, od néhož wyšlo. A wšak jen rozumná pomnl den odpoinutie swat uinili. Máme,

twái- úastná bude té útchy , když swú máme w upokojené mysli na diwnost bo-

žádost a swú snažnost obrátí k tomu. É žích skulków se rozmýšleti, kak prediw-

bda rozumu odwrácenému od té prawdy! lo ným zpósobem jeho wše stworenie k tomu

bda nelbawému také útchy ! Welnúti tiehne , aby poznal lowk boha swého,

wši milostí k bohu, w pokoji jeho jedno kak slúží lowku stworenie wšecko, aby

s ním býti : diw že mysl newzplane, jenž tiem jsa lowk napomenut, také wešken

mysléc o tom! A kak jest dobro, a kak slúžil bohu, wší milostí ulna k nmu,
kratochwilno, bydliti brati w jednot : ó i 5 wzdáwal jemu dlužnú chwálu. A kakžkoli

ím wiece dobro, wiece rozkošn krato- wšecko stworenie, wešken poád a zpó-

chwilno, když bude s boiiem býti w té sob stwoení, we wšem i krása a sluš-

jednot ^ když bóh stwoitel wšeho , swé nost klerážkoli ukazuje chwálu boží : wšak

stworenie wjednotu pijme, a dá pochot- kak jest nad to sám w sob chwalný, nel-

nosti pokoje swého požíwati! Tof jest to 2 o zej' w pln toho stwoení wylíiti, by i

slawné odpoinutie dne sedmého
,
jemuž tisíckrát wiece swtów bylo. A wšak ne-

jest požehnánie dal hospodin, jehož jest besa wyprawují chwálu boží, a firmament

poswtil. A w den osmý promní jej naj- zwstuje skutky ruku jeho : ale w nm
posledy, w obecném wšech z mrtwých samom teprw jest plnost chwály jeho.

wzkiešení, když bude obecno wšech z 25 Jako uze nkto dielo mistrné nkterého

mrtwých wzkiešení ; když bude obecno emeslníka, wzchwálí w tom umnie jeho.

wšech den obežu, ktož budu z lidu bo- a bude jej rozumti, žej' nad to; a to

žieho, když budem tiem kamenem, ježto dielo, nemoha chwály eí toho, ježtoj'

jest Kristus , teprw práw obezáni ode je uinil, wyprawiti, wšak tiem, žej' tak

wšeho, ježtoj" marné, nepotebné, pielišné. 3 poádn wywedeno, chwálí jej': takt' wše

A ten den slawný bez weera wky w- stwoení chwálí boha.
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IV. o SEDMI stupních.

O pátém wstupni.
tené. Nebo buoh

,
jenž wšem odplatiti

žádá scede , tolik jest lowku cinów k

Zdrawie duše záleží na prawe'm a o- zasliížení pipósobil , že spráwn ten w
patrne'm inní skutków dobrých, a na pokut bude, ktož užitené' zameškaje, w
opatrnosti w ei, a na okrase zwláštich 5 skutciech neužitených pracije daremn

;

obyejów, a na upieme' a dobré wuoli práw jakoby nkto do sadu wejda roz-

a spósobné žádosti, a na myšlení užite- košného, nechaje dobrého owoce, i sbie-

ném. We wšem, což lowk iní, má s ral plesky nepotebné. W mlení také tí

opatiti : najprw , smieli ; druhé, slušieli , wcí držeti s mámy : najprw , abychom

tetie, jestli hodné. Toho wšeho nesmiemy, i o kwapni w ei nebyli ; druhé, opatrnu býti

což jest proti božiemu pikázaní a ustawení w ei ; tetí, mluwili krátce. Najprw rku

kostclniemu , aneb proti wlastieho sliba w ei býti nekwapnu ; neb jest psáno

:

rozumnému a smyslnému zalíbení, jako Mládene mluw jedwa w swej poteb,

istoty, posiušenstwie, ^ odpowd zbožie ím pak mén ne w swé, anebo ne u po-

wiastíeho, tot jest slib prawé chudoby, i i 5 Ieb. Každé orudie, ježto ncjmá pikry-

jiných wcí s rozumem zalíbených. Toho wadla, nebude isto, neb naprší prachu a

pak neslušie initi wšeho, což nejma do- jiné rozliné neistoty
\

pakli w nie nalijí

bré postawy , a má ke zlému podoben- pitie dobrého, spieše is zkazí , a wyjde

stwie, a i nenie owšem zlé w sob : ale wen wón jeho : takéž ktož stráže swým

že s tiem jiní mohií pohoršiti; a naj- 20 "stóm nepostawí ústawn, mrzkostí zlých

wiec, že nkterému stawu jedna nkterá slow s naprznije, aneb lží, neb poklíná-

wc neslušie, ježto newadí druhému. Tiem ním, nebo zprawowáním, anebo chlúbií, a

inem prawí swatý Pawel : Wšecko smiem, jinými takýmiž emi
;

pakli má co wnit

ale ne wše mi slušie ; tociž : Kakžkoli náboženstwie, neb tajné šlechetnosti, spieše

nkteré wcí nejsií owšem zlé , a wšak 2 5 jí^^^o P^rií wyjde , až sstydne w milosti

když jiných pohoršiewají
,
jmá jich ne- božie. Jakož sob móžem asto znamenati,

chati sluha boží, aby neurazil swdomie když po náboženstwí kterém obrátíme s
mdlejších. Toj' pak nehodné wše, což ne- ku prázdné ei : inhed i chut nábožen-

nie užiteno aneb potebno "niti. Neb stwie pomise, i žádost potuchne, a wšecka

s prázdnýma rukama ped obliejem božím 30 mysl od boha s odwrátí, a srdce toho

ten s ukáže , íž skutci k niemuž ne- dobrého, coj' déwe mlo, bude prázdno,

budií užitení
,
práw jako suchá wtew Druhé, máme w ei opatrní býti, abychom

w štpu , aneb w štpnici dewo neuži- wdli, co mluwiec, a k komu, a ped kým

;
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aby ižádnéniu naše mluwenic ku pohoršení miídrí. Ctwrlé, zwlášlí odplatu w nebe-

uebylo, a ižádnému newinnému neškodilo siech za to weznie.

naše niluwenie, ani co kiwdy piimiesiio; Postawa lidí duchowních má trojí wcí

aby swdomie nehryzlo potom , a nebylo býti okrášlena : jcdnií, aby byli pocestné

žel promluAviwše. Ktož ostriehá úst swýcli, 5 zralosti , a té nkteí iekají písnost;

ostriehá od nebezpeenstwie swé duše ; druliií, aby pokorni byli ; tetí , aby byli

a ktoj' w reci neopaten, uije zlé. Srdce dobroliwi. Tak rku, aby byli zralosti aneb

nemúdrých jest w jich ústech , a protož písnosti pocestné : aby w túláni nebyli

jakž otewrú ústa , wše wen Avylijí , což lehcí, ani \v smiešiech chechtawých , ani

w srdci jmají: ale ústa múdrých jsú w lo w dwornostech a w eech klamowných

jich srdcích ; neb ústa jich nepromluwie, rozpušeni. A ta poestná zralost pi kom

by se o to srdce nerozmyslilo. Prawí sám jest, i wnit jemu mysl zpósobí, i wšecky

Kristus: že z každého prázdného slowa údy od nešlechetností wn wysteže: hla-

dáme poet. Prázdné slowo jest
,

ježto \vu, aby jí i sem i tam netoil ; oi, aby

k niemuž patrebno nenie: a když práz- 15 nebyle bhudln ; uši, aby nenaslýchale

dné slowo nenie bez hiecha , což pak wšeten, což k nmu nepileží •, jazyk,

škodné a šeredn nekázané ? Tetie, máme aby neplošil daremn eí ; ruce , aby

mluwiti krátce, a bez poteby slow ne- w mluwení nepachtile ; noze, aby od tú-

plošliti. Také jest psáno : Kto mnoho uží- lánie daremného pestále : a tak wšecko

wá eí, urazí swú duši, neb we mno- 20 tlo zpósobí w slínosti , ež nebrzo uiní

homluwení nebude bez hiecha. Jen dwé co lehkého, než což rozumie, ež jest po-

ieci nám jest pezieno, a to skuoro die- tebné. Pokora ta pak d^yorstwa nežádá,

my: to jest pilnost swú, aneb swého postawú ukrotí, pokoru iní odpowd,

družce ; anebo to, coj' sob užiteno, neb rúcho prosté miluje, wzdy sob mezi naj-

druhému. A budeli i w pilné ei mnoho 25 menšími hledá miesta, znamenitého okáza-

slow, aneb ^y užitené, býwá teskná sly- nie s steže, obláštieho se bydla steže a

seti. Neb múdrý malým slowóm srozumie, kryje k pohoršení; ku pohodlí jiným suaž-

a nemúdrému nikdy slow dosti nenie. na,wprotiwenstwí trpliwa, stydliwa, když

Prawí Seneka : Ne mnoho , ale hodných jiej est inie , a hotowa poslúchati, neb

slow jest teba. twero dobré picházie 3 o emužkoli dobrému ot jiného s nauiti,

tomu, ktož ne mnoho nduwí. JNajprw, že A ta šlechetnost, jíž lowk slowe dobro-

s uchowá hiechu ze mnohomluwenie. tiwý, uiní lowka pímluwna, a k usly-

Druhé, že hlubšieho rozumu bude; jako šení snadná a mkká, když ho za prosie,

praw woda stawená: když nejma kudy a snadn krade pístupna, sdielna wšeho,

pry téci, bude z nie jezero; takéž mle 35 což má, wesela a skrown kratochwilna,

lowk, o hlubších wcech móž mysliti. wrna a towaišna; ižádného nesudí zle

Tetie , což mluwí
,
jemu spieše uwie w lehkosti, ani kým rozhrzie , a wdna
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jest wšeho dobrodienie. Pokora oblepsiewá w jiných rad božích naplnní ta plnost

tu jistil písnost, aby se nezdála hrdá, a záleží, ježto jsú we tení; ale tch nejsú

dobrotiwost iní ji , aby nebyla ukrutná
;

powinni z piikázanie držeti jen ti, ktož jsú

a opt zase: písnost oblepsiewá dobro- je z dobré wuole zalíbili, jakož zwláše
tiwost , aby lehká, tlesn lahodiec, s 5 zákonníci. A po slibu již jest potebie

nezdála, a pokoru, aby piehš nebyla za- každému k spasení držeti to zalíbenie. Ja-

wržena. A tak pokora iní lowka prie- koz jest psáno : Když slib zalíbíš bohu,

zliwa, dobrotiwa, míla; a písnost poestná, nemeškaj naplniti, nebot ho potebowati

upiema. Dobrá wuole jest, ježto jedné bude pán buoh twój ; a pomeškášli pak,

dobrému chce a pro dobré ; neb kdyby i o poteno bude w hicch. To cožf ped
chtla emu, ježto jest zlé, nebylaby wuole slibem dobrowolno bylo slíbiti neb neslí-

dobrá, neb dewo dobré nemóž zlého owoce biti, uiniti neb nechati, to po slibu jest

dáti
;

pakliby dobrému chtla a ne pro již potebné k spasení splniti , tak dobe
dobré, jako skutky dobré initi pro swta radu jeho, jako jeho pikázanie. A jakož

tohoto chwálu, aneb jiným úmyslem neu- i 5 pro pikázanie, když je pestúpí, bude za-

pi-icmým, nebylaby dobrá wuole. Neb tomu traccn, takéž i z nesplnenie slibu. Jakož

wiece lowk chce, pro nžto jiného žádá, swtský bude ztracen pro smilstwo, neb

než tomu, skrze nž chce jiné jmieti. Jako pro wraždu, takéž stwrzený w zákon
praw, ktož iní dobré skutky pro chwálu bude zatracen

,
jestli neposlušen starosl

swtskú, ten welim wiece wolí tu swt- 2 o swému , aneb máli obláštnie swé sbožie,

skú chwálu mieti, nežli ty dobré skutky, aneb když co iní, ježtoj' w zákon za-

jezte iní pro ni ; neb budeli moci chwálu powdieno. A wšak sprawedliwá poteba

a est jmieti i bez tch skutków dobrých, aneb zjewný užitek pepustí to, aby ten,

brzo jich ostane. Pakli chce dobrému a ktož w takow^ých wcech móž odpustiti,

pro dobré ; ale ne tak dokonan a úpln, 2 5 odpustil nco takowého. Omyln také roz-

jakž má býti , kakžkoliwk jest dobrá umjíc pikázaní zákonniemu , anebo sta-

wuole, a wšak neplná; jako když kto chce rošty swého, welmi nebezpené jest rozu-

býti žiw bohabojn , tehdy donidž jemu mu, lehejšieho k tlu s pijieli, a protiw-

nenie nesnadno , dotud mile trpí , a jakž njšieho nechtieti rozumli
;
praw jakoby

jemu nesnadno bude, tak s rozpáí. Ale 30 po shnilém mostu chtl kto jíti, a newda,

také jest to w dti, že dwoje jest plnost

:

sdržíli jej, ili s oboí s ním. Proby pak

jedna, již každý, kto chce spasen býti, má lowk menšieho nestrpl, když wí we
jmieti, jako plniti božie pikázanie ; druhá jm boha chce trpti? A když wšeho swta

plnost jest dobré wuole w naplnní rady umyslil kto nechati, i chtlby pak pro malú

božie. Jakž jest také ekl Kristus: Chcešli 35 swú libost w nebezpeenstwí s dáti swým

swrchowán býti, jdi a prodaj wše , což omylným rozumem, neb w ýkladem nkoho

jmáš, a daj chudým, a následuj mne. I také rozumného, nebohobojného, že budeli tak
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rozkázáno, lehcejie wyjde, ale bez té od-

platy, ježby mela za to býti: pakli jinak,

tehdy bude winen ; a najwiec že tací omyli

nebezpenjší jsií, než zjewná pestúpenie.

Neb když lowek wie, že jest shýril, snáze

s nawrátí; ale ktož nemní, by zle inil,

ten i na smrti neumie toho želeti, a mne,

by praw byl, jako zlomenu trstí podepe

s nadjí kiiNvú. Má clowk jíti bezpenu

cestií, a nehledati okolków pro rozliná

nebezpecenstwie, jakoby žel bylo, poenše

cestu SAvrchowanú. I coj' jiného než to o-

mylné a kriwé wykládánie pikázanie bo-

žieho uinilo, že jsme upadli byli \v zatra-

cenie? když jest dábel Ew ekl, aby ne

lak twrd rozumla slowóm božím, kdyžby

okusiec zápowdného dewa, inhed umela
;

alebrž : Okusítali i s mužem, budeta jako

bohowé. A ona nemiídrá nebožka uwiwši

kiwému wýkladu, upadla w hiech, powo-

liwši. A bylaby nikakež nepowolila, kdyžby

wdla, žej' jie to nepraw prawil. Wšak

nemnieti jest, by tiem zalíbením dobro-

woluým slibu wyššieho zákonníci horší

jmli, že s úzkého mostu než s širokého

:

nebo cím nesnažšie cesta , tiem wtšie

chwála •, a cím tžšíe, tiem swítziec wt-
šie radost. Ta pak rozpá u wyššiem za-

5 líbení zákonníkóm i jiným duchowním pi-

cházie anebo z neustawicné a z lehké my-

sli, aneb z toho pokušenie
,

ježto dobré

zdá s zlým, aneb z zastaralého rozma-

enie
,

jímž clowk prwnieho plápolánie

I o w milosti božie zapomene a ostane. I

wzhrozí s tak vysoké cesty
,

již jest

poal, boje s úpadu s wysoka , a práci

bojewánie maje w tesknost, neznamenaje

ani žádaje odplaty, tak jakž slušie. I bylby

1 ó lepí, by s déwe byl rozmyslil , mlli

jest dosti nákladu, tocíž ustawinosti, aby

pona stawli wci kesanského swrcho-

wánie, tak dokonal, jakoj' poal, aby

wyžena krunfest wysokého zalíbenie, k sko-

2 nánie s nerozpail, aby s jemu nepo-

smiewali tak lidé jako i crtie , kúc

:

Tento clowk poal dlati, ale nemohl

dokonati.

V SOLILOQUIA SW. AUGLSTIXA.

Tato i jiná mnohá dobrodienie uinil 25 a wší swú silií , a také ze wšeho mozku

jsi- mi hospodine, o nichž wždy mi sladko mého , wnitka srdce , i wšeho spojenie

bude mluwiti, wždy myslili, a wždy tob mého. Dobe ku s sladkostí o tob, bože

dieku wzdáwati ; abych mohl ze wšech mój, i wšech, ktož w tob mají rozkoš,

darów chwáliti a milowati t wším swým Ale mé nedokonánie widlesla oi twoji,

srdcem a wší swú duší, a wší swú myslí, 30 oci ty, jež sta welim swllejšic, než slunce,
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jež spatila w šecky cesty lidské', i hliibo- tebú uiním ; a to což iním, ty lepe wi-

kost propastí, jež na každém miest pairíta dis, co jest to, než já, jenž iním. Nebo

na dobré i na zlé. Nebo když jsi nade což kdy iním, ty také wždy jsi pi tom,

wšim, wšecko naplniješ , wšecken wždy jakžto wný pelileda wšech myšlení i

wšudy jsi, o každé duši péci jmaje, tociž 5 rozliných mysli rozkládání, a rozpomí-

každú po tied, ježtos stwoil, jež niímž nání a kochání úinków mých. Ped tobú

nehrzieš, co jsi uinil : tak mój chod i mé hospodine jest wždy wšecka má žádost,

stezky znamenáš, i we dne i w noci nad a ped tobú wšecko mé myšlenie. Ty wi-

mú stráží bdíš, wšecky mé wci znamená- díš , odkud duch pijde , kdeli jest , a

waje, wný jsi špehé, práw jakoby 10 nebo kam jde; nebo jsi ty wšech duchów

wšeho swého stwoenie, nebe i zem za- waži ; a jestli koen sladký, nebo hoký,

pomcnul, jen m samého znamenáwal, a z nhož krásné listie wycházie, ty widíš

jakoby o jiných nelhal. Aniž roste swllo wnit najlép, a lépe ty m znáš, a sten

nepromcnijície widnie twého, tociž silnj- koene najprojaljie zjadiiješ , a netolik

šie nenie , když tolik na jednoho patí, ani 1 5 úmysl, ale koene jeho wnitní sten ro-

*est mdlejšíe, když patí na wše a na roz- zeznale w twého swtla sprawedlnosti

liné wci. Nebo jakož jedno a wše spolu sbieráš i opatíš a znamenáš : aby odpla-

w pln znamenáš : takéž každé , kakžkoli til každému, netolik podlé úinków aneb

rozliné wci, obezi twé widnie. Ale úmysla, ale také podlé toho nepromnnie

tak wše jako jedno, tak jedno jako wše- 20 skrytého we steni koene, z nhož po-

liké wci, wešken spolu pojednú bez roz- cházie úmysl toho, jenž skutek iní. Když

dlenie, neb promnnie, neb uménnie tak co iním, kam s mój úmysl tiehne, a

znamenáwáš. A tak wešken ty, wešken cožkoliwk myslím, a w em s koliwk

as bez asu wšeho, m spolu wždy zna- kochám, ty widíš, twoji uši uslyšita, twoji

menáwáš, jakoby nic jiného nejml zna- 25 oi znamenáta, znamenáwáš, pozoruješ a

menáwati. Protož já tak stanu pod twú znamenit píšeš w twých knihách , leli

stráží
, práw jakoby ty wšeho jiného zlé, le dobré jest ; aby za dobré dal od-

zapomenuw, mn samému chtl s díwati. platu, a pomstu za zlé, když budu knihy

A wždy mi s skyteš , wždy s hotowa oteweny, a budu súzeni ty wci podlé

ukazuješ, a m hotowa nalezneš. Kamž- to toho, jakž s nynie w knihách píše. To

koli pojdu , ty mne hospodine neostáwáš, snad jest, ježtos nám již ekl hospodine :

jen abych já tebe ostal. Kdežkoli budu. Budu znamenati i poslednie jich iny; a

neodejdeš, neb wšudy jsi, abych wšudy, opt, ježtoj' eeno o tob: Neb on wšech

kamž s obraci, nalezl t, skrze njž býti wci znamená skonánie. Neb ty we wšech

mohu, abych nezhynul bez tebe, když bez ^ . wcech, jež iníme, wiece skonánie úmy-

lebe býti nemohu. Jist to znám, že což- sla hledáš, než toho skutku, kterýž iní-

koli uiním, neb kleréžkoli wci, to ped my. A když to piln znamenám hospodine,
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bože mój hrozný a sprawedlný ! bázní a býti ; neb wše, což ciníiny
, ped oima

hrozným se zapálanini zahanbuji. Neb we- toho sudce, jenž wse widí, cinimy.

likií pilnosti pikázáno nám prawe žiwu

o MRAWNEM OBXOWENl PRWOTNE DOKONALOSTI
LOWKA.

BÁSE ALLEGORICKÁ, XAUXÁ.

Alanus z Rysselu (nar. 1 114 f 1203) knéz zrádu Cistercienského wClairvaux, ueností a

nirauností wýtenj', sepsal báse allegorickau pod jménem Anticlaudianus, w 9 knihách,

latinským hexametrom. Neznámý eský básník podlé ní báse kratší (as 1527 wcršíi) wyho-

towil. nemíižeme íci peložil, ano sám prawí: „Z jeho smysla já sem složil, o pirození

wyložil.'''' Jest to pravvdivvý obraz fdosoíie tehdáž i dlauho pozdji panující. Rkp. nalézá se

w knihouTi kostela sw. AVíta, odkudž wydána báse vv Star. sklad, dílu I. str. 140. Pro

snazší porozunicní uwedeného zde wýpisku pedešleme krátký pehled celku.

Swétloploze (nátura creans) litujíc porušení mrawného swéta, žádala, aby lowék doko-

nalý stwoen neb zplozen byl. Obeslawši wšeckny Ctnosti na radu, pedložila jim žádost

swau, ano jich se týkalo, že místo jich opanowali híchowc. Sclnválily Ctnosti úmysl její.

Maudrost, jinak Wchlasnost zwaná, nawrhla, že ponéwadž Svvétoploze jen co tlesného jest,

twoiti mže, duši pak od Boha samého lze pojíti, potebí bude k Bohu se obrátiti s prosbau,

by on takowého loweka uinil. Pijata rada Maudrosti, a ona wyslána o to k Bohu. Mau-

drost dala sobe wuz sestavvili od sedmera uuiéní, wozatajem uinn Rozum, sprež bylo pét

ruích koní, pét sniysluw. Pustila se 3Iaudrost do dewalera nebí, jakowéž sobe tehdáž ped-

stawowali dle uení Ptoleméowa. W prwním nebi widéla úkazy povvétrné, wctry, wody
nebeské, déšf, sníh, kraupy, hrom a blesk, zimu a léto atd. Což wše obšírné dle tehdejšího

pírody znání wyswétluje. Dále uzela sedm nebí s sedmi planetami. W osmém nebi hwézdy

spatila , dwauáctero znamení oc. Odtud Milosrdenstwím wcdcna do dewátého nebe. Shledši

kde Adam stwoen, kde Lucifer sídlil díwe pádu, pak 9 krw aníjelských, postawena ped
Bohem zdila swé poselstwí. Búh potázaw se s4 dcerami swými : Milosrdenstwím, Prawdau,

Mírem a Wérau, naHonil se k radé Milosrdenstwí, a slíbil spásu loweka skrze syna swého

wtélení. To poselstwí pinesla radostným sestrám Ctnostem i Swétoplozi. Bh pak slib svvj

napotom wyplnil.
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OBS.\H WYJIMKU.

Swtoploze drzí radu se Ctnostmi o stwo-

eni dokonalého lowka. Wéhlasnost na-

wrhsi poselstwi k Bohu na žádost druhých,

sama je nastaupí na woze od sedmera

umrri upraweném. Wers 15— 457.

kSwtoploz ta ctná žena,

Bohem (z) pocátka stworena,

znamenawši swój stwor jist,

jak ot Boha pošla ist,

že nie swrchowane'ho

stwoeno, ni co slawne'ho

;

jedno že hiechóin poddáno

a jim jako w službu dáno,

poe sama se Iresktali,

mysleci poe žádati,

by as lowk byl jediný

stwoen, jenžby byl bez winy,

a bez hiechu swrchowaný.

Umysliwši toto wskoe,

posla sem tam až do moe,

(posla) *"") w nebeské' wýsosti

po ws panny, po ws ctnosti,

by jie k tomu radu daly,

jejie žádost svvrchowaly.

Swtoploze, ta ctná panie,

jiež se wes swt (tento) klanie,

w rajském bydle aj sdieše,

w téj zahrad rozkošnjšie

;

k nie pijidú ty ws ctnosti,

panny s nebeské wýsosti,

po nž bylo jest posláno.

Nalit pedraze ustláno^

•") Rkp. i uwstavv nebeské cnosti.

andef radost na ws strany

po wsm swtu, ty ctné panny

krasií pedrahú swietchu,

swrchowanú ctnost jmjechu.

5 Prwej pann Milost djechu,

té ws jiné radost jmjechu
;

neb o nie jest takto psáno

a na písm wykládáno :

Bych jazyky lowími
10 mluwil, nebo andlskými,

nemámli 31ilosti k tomu,

jakož zwonowina w domu

budu, ježto welmi hluí,

aneb trúba, ježto huí.

1 5 Pak druhé panny pojidií

:

Wiera, Nadje pijidú,

Šedrost, Múdrost i Tichota,

Láska, Skrownost, ta ws rota

;

I jiných panen (pe)mnoho,

2 krášie wsho swta toho.

Uzewši to Swtoploze

bohem stworena w sob(?)

by jie k tomu welmi píle,

wede je w swój dóm mile,

2 5 w tu zahradu piprawenú,

kwietím, róží oslawenú,

w niež pokoji slonowí

bchu, ke wsie cti hotowi.

Když již sdú w tej zahrad,

30 Swtoploze w swéj ohrad

chtiec swój rozum powdieti

i káza jim wsm mleti.

I wece jim: Slyšte owa,

která chci mluwiti, slowa !

3 5 wizte panny wywolené,

samým bohem tak stwoené,

že jste mn na pomoc dány,
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ot poátka pichystány
;

a jáf mám s wasí pomocí

wes s>vt wzploditi swií mocí;

neb wscko mám otchowati,

jakož wsho swta máti.

Žaluji k wám hriecha mého,

žeC ot stwora sweta wsho,

kdekoli (jsem) se stawila,

tu jsem w híieše wzdy bydlela,

w necti, w rozliné mrzkosti,

wsho swta we wsie zlosti.

NikdžC hriecha nelze zbýti

;

toC jsem chtla k wám tužili,

kakž mi k hanb to prichodí

:

nad wámiE wiece wejwodí;

neb jste se mnií zawrženy,

a tak welmi potupeny,

že wás nikdž neslýchati,

ni wás chtie již jmenowati.

Kde jest Milost driewe byla,

tu Nemilost jest wstiípila
;

kdeby Wiee bylo býti,

tu Newra chce bydliti.

Sedrost také zawržena.

Lakota wšem oblíbena,

že lakomstwo tak jest wstalo,

po wsm swt swú moc dalo,

že nic wiece nekraluje,

než lakomstwo, ni panuje

;

žeby jeden ád druhému

z hrdla (wydel), bratru swému.

TakéE Smilstwo wzhóru wzchodí,

mocnt i)0 swtu wejwodí

;

Pýcha s také wzkupila,

swé prameny rozplodila;

již Tichosti neslýchati,

ni oima jie wídati;

Hnw, Nenáwist, (zlá) -) Nesmra,

Neistota i Newra,

ty jsú s již rozplodily

a tak welmi utwrdily.

5 Nic dobrého neslyšeti,

ach, kam mi s jest podieti,

bych lowka as jednoho

molda stwoiti slawného,

w nmžbych waši ctnost složila

1 o a ws hiechy potupila !

Protož jsem po wy poslala,

zdabydí ot wás radu wzala,

kak mi jest k tomu pijíti,

bych stwor mohla jáz stwoiti,

15 by ws nebylo ztraceno,

ot poátka , což stwoeno
;

bych w tom stworu swé poklady

skládala i ws ohrady;

byste swú ctnost tu chowaly

20 a wes swt obradowaly.

Ty ws panny, jenž tu bchu

a w swej okrase sedchu,

jejie ei pochwálichu,

a tej wšickny potwrdichu,

2 5 kiíc : Ty owsm peblažená,

nad wšechen stwor oslawená,

blahoslawens mluwila,

ba kde ses tomu nauila?

Blahoslawený twój smysl

30 i ten pedrahý w^ýmysl

!

twé wsie ei potwrzujem,

neb tžko tob my žalujem.

Pak Whlasnost, panna krásná,

nad jinými jsiíc whlasna,

3 5 nad sluncem krásu swietieci

") Rkp. swá.
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a nad hwézdami stkwtieci, *)

ot hedwábie riicho majíc,

nade ws panny smyslem trajíc

andlów, a sílií Gedeonowií:

to na ruše bieše psáno,

ws poádn wykládáno

;

múdrost Salomúna krále

na tom riíše bieše w tále

;

wstawši swd ec (chce) zjewiti.

Diewe než poe mluwiti,

Milost w listech s jie rozsu,

ke wsm ctnostem tak s prosu,

že jim bóh da swé želinánie,

nad jinými panowánie,

ka : Whlasnost pietelnice,

a Múdrost jest má sestice
;

ktož má Miídrosf, wscko zdje,

w scestí i w sboží prospje.

Tak ta panna stojíce tiše

wstiípi nade wše panny wýše,

poe Swloplozi chAválili,

jejie smysl pezlatili.

Kázawši wsm poslúchati,

i poe jim wyprawowati

a kiíc : že jest dwój byt wsaké

:

tlesný, duchowní také.

Tlesný byt jest (ze zem),

z niež jest lowk stwoen wejm

:

ta zem má w zemi jíti,

a tam wky wkóm býti.

Duchowní byt duše slowe,

nesmrtedln tam plowe:

ta nemá nikdy umieti,

má s dobe neb zle mieti.

K tomu lowk má wolenie

*) Snad myln místo stkwéjiecí.

podlé swého zaslúženie.

Swtoploz má moc takií,

z zem stwoití i twá wsakú

wsakž duše nemóž stwoiti,

5 mát u božské mocí býti.

Protož to chci powdietí,

jímž s nebudu stydti:

nesnadno nám wymysliti,

neráíli bóh stwrdití.

1 o Milá má sestro Rozume !

ui pro ní, také pro m,
zjew nám k tomuto swé hlasy,

a wyli nám swé whlasy;

co nem tomu jest zdieti ?

1 5 ot koho nám pomoc mieti ?

Wsta Rozum ta panna krásná,

nad jiné panny whlasná,

takiíž krásu jenž jmješe,

jakož Whlasnost swíetieše;

2 tí zrcadla w rukií majíc,

w nich wsi múdrost poznáwajíc :

prwé zrcadlo jest sklenné,

druhé bylo jest sliebrné,

telie zlaté to znamenie
;

2 5 prwého zrcadla jmenie

skryta byla z posobnosti

tlesenstwíe w osobností,

w druhém skutkowé bez posobností,

w tetiem wscky božské cnosti

;

30 prwé slušie k pirození,

druhé k pravd rozumní,

tetie k nebeskému stworu.

Tí zrcadla diele k dworu :

w prwém jesti prostý smysl,

35 w druhém pamt a rozmysl,

w tetím rozum swrchowaný,

jenž jest samým bohem daný.



797 O MRAWNÉM OBNOW ENÍ LOWKA. 798

Když ta zrcadla pokáza.

wséni jiným ústa zawáza.

K tomu snažn uinila,

Swetoploz což myslila,

poce welmi to chwáliti,

by mohl nowý clowek býti,

jeiižby siídce, zpráwce také

byl, ped hriechy (swta wsaké).

I poe wypra^vo^yati,

dw zrcadle wykládati,

kúc : W tch jest také znamenie

:

wscko tlesné stworenie;

w tretiem boha znamenati,

jenž móž duši w tlo dáli

lakií, jakž on z swé wýsosti

ráí, podlé s^vé milosti.

K tomu mámy se utéci,

toE jáz mohu dobe Heci,

by byl stwóen clowek taký,

jehož nenie pod oblaky,

w nmžbychom •s ws rozkladly,

w tom (i ws) swé bytie skladly.

Wscky toho pochwálichu,

a Whlasnost i wolichu

kúc : Umieš iesli wsaké,

nebeské, i wslikaké

po swtu jet tob známo

i w nebesiech že i tamo
;

rac to zdieli t prosímy,

w tom tob najwiec wímy.
Whlasnost s wzdalowati

poe (inhed) otmlúwati.

Jednota to uslyšewši,

ta krásnice to wzwdwši,
božskú krásu w sob majíc,

jedné poškwrny neznajíc,

w drahém ruše welmi stáše,

w jednosti s znamcnášc

;

Jonatas tu by znamenán,

podlé nho Dawid napsán,

an swé rúcho (s sebe) swlekl,

5 a Dawida byl oblekl

:

ws Jednoty na znamenie

bylo na ruše napsánie;

poet' Whlasnost tresktati,

a jie wyprawowati

I o kúc : Ke tato s nehodí,

nerodstwo nám najwiec škodí

;

nebudemeli w jednot,

mnoho potratímy pro t.

Pro jest Kain bratra swého

1 5 Ábele zahubil cného ?

neb Jednota jest nebyla,

jenžby to ws wyklidila.

A pro Lucifer i swými

sstren s towaiši zlými ?

2 neb Jednoty jsú nemli

a k tomu pýchati chtli.

Pro nemoc lowku škodí ?

neb (róznice) w nm wejwodí.

By ty elementy tyie

2 5 byli (wezdy) w jedné miee,

z niechž jest každý lowk stwoen,

nikdy by nebyl potwoen,

by mu róznice wadila,

aneb nemoc uškodila.

30 To ws nejednota iní,

každého swým práwem winí.

Protož nero s brániti,

tob poslem wzdy jest býti.

Whlasnost to znamenawši

35a svvú wóli k tomu dawši,

poe k tomu tak mysliti,

kakby mohla tam pijíti
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ped stwoitele mocného,

krále nad králi swatého.

Kehdyž w tom myšlení bieše,

sedm diewek panen jmjieše;

tem wzkáza swé milowánie,

po n posla bez meškánie.

Jakž diewky brzo prijidií,

wscky w hromadu se snidií.

káza jim wóz udlati,

s Múdrostí piipamatowali,

na nm by s mohla wezli,

a k tomu a takú cestu snésti,

jenžby pes skalé i wody,

i pes moe bez wsie škody,

pes ohe, oblaky také,

i pes nebe wslikaké

we mžení oka hotow,

w swej okrase, w swej obnow,

wezl ji bez pomeškánie;

to by jejie pikázánie,

Uslyšewše panny toto,

smluwiwše s rown o to,

poád (spolu) s zjednachu

a ten avóz piprawowachu.

Pocechuf s jmenowali,

každá swé jm wykládati :

prwé dechu Grammatika,

a druhé Dialektika,

tetie slowe Rétorika

a twrtá Aritmetika,

Geometria jest pálá.

Muzika s šesté chwátá,

sedmá jest Astronomia,

jenž jest wšech hwzd prawá via.

Na tch panen rúcho krásné,

z teleciech kožek whlasné,

na nmž istota jest psána.

ws poádn wykládána.

Grammatika aj pojide

w krásném riíše, (i) wynide

majíc prut \v prawej ruce,

5 donat držiec w lewej ruce.

Ucí latin mluwiti,

wsckof písmo wyložití.

To jest také wylíenie,

wsch dietek prwé ucenie.

• ^ Jet s prwé mistrowati

a o wuie dospiewati.

Dialektika pak druhá,

jenž jest jiných panen sluha,

churawá a k tomu bledá,

1 5 a wšak welmi oste hledá.

Roztraliwši swoje wlasy,

majíc nad jinými whlasy,

tak pojide welmi hrd,

postawujíc swií ec twrd.

20 w prawej ruce holub jmjieše,

w lewej ruce had držieš^.

To jest bylo na znamenie

prawdy s kiwdú ulíenie.

Poe s k tomu ostili,

2 5 chtiec klanici uiniti.

Rétorika tetie wstawši,

a s práw ohledawši,

poet krásn mluwiti,

chtiec ws eí oslawiti.

30 Tat swým rozumem onici,

okrásni také klanici,

že bysta tak krásn w sob,

mhodk Rétorika tobl

Ctwrtá pak Aritmetika,

35 jakož u wod je šcika,

že ws behy rue zbhá
^

takéž ona z swého bhá
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wse hwzdy i piesek moský,

blíi i w dálnost wes list horský

rue pete, bez meskánie,

loC jest jejie iikázánie :

prwe'í kolo píiprawila,

z mrámora je uinila.

Geometria jest pátá,

té se wšecka miera clnvátá;

ta zemi, nebesa >vsaké,

širokost, dalekost také

umie ruce pemiti,

w které miere co má býti.

TaE druhé kolo stworila,

z oceli je uprawila.

Šestá Musika pojide,

s hrdli mysli tam pijide,

w prawej ruce struny majíc,

w lewej ruce kídlem hrajíc
;

umiet wsech hlasów promny,

nízké, rowné, wyššie mny^

po WS ech hlasiech umie jíti,

wscky piesn utwoiti:

tat jest tetie kolo slila,

z olowa je usta\A'ila.

Astronomia pak bieše

sedmá panna ta slowieše,

zlaté kolo w rukii majíc

a w tom wscky hwzdy znajíc

;

msiec, slunce i planety,

w kterém ase neb podletí

swój bh mají skonáwati,

loC ws umie ukázati:

ct>ATté kolo osnowula,

(z) ryzieho zlata skowala.

Když již ws hotowo bieše,

což k tomu wozu slušieše.

Jednota pijide asné,

i spojí len wóz whlasn,

jakž mu býti jej uiní

;

Rozum s k tomu piiní,

piwede pt ruiech koní,

5 jenž ni wrani, ani broni

bchu, w swém stworu nenowi,

k tomu wozu pihotowí.

Prwý kón Widnie slowe,

len prudkostí jako plowe,

i o pes moe i také skalé,

tebali tisíc mil wzdálé;

nikdiež nohy neomocí,

aniC tráwy kde potlaí*,

bžíE jako pták létaje,

1 5 neustanet cestií hraje.

K tomu s ten wóz uhodí,

pracewánief mu neškodí.

Druhý kón to jest Slyšenie,

toho woza oslawenie,

2 o tent má také ruest mnohu,

neomoíE nikdiež nohu,

lec pes moe, le pes wody,

k tomuE wozu s pihodí.

Tetí kón toE jest Wonnie.

2 5 twrtý slowe Pokušenie.

Pátý kón toE jest Dotenie,

toho woza oblíbenie.

ToE ws ruí koni bchu,

k tomu wozu s hodcliu.

30 Když tu ws hotowo bieše,

Rozum jsa podkonie, chlieše

kon u wóz zapáhali-,

poechuE je aj žehnati

wscky ctnosti, jenž tu bchu,

3 5 Whlasnosti powdchu

a kiíc : Hospodin t žehnaj

!

twú cesiu siem tam požehnaj,

26
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by se po Iwej wóli zdálo,

což žádámy, byf se stalo.

Druha druhu se wzHbachu,

a "Nyscky ji požehnachu.

WliLisnosl se na wóz mrscí,

Rozum pak koní pomršcí

:

ruef ot jich ocí zplanií,

majíc cestu aj prostrannú.

W tej ruesti když pojide

Whlasnost pak odtud jide,

prwe'ho nebe dojide,

5 jenž powetine' slowe nebe,

s ohniwýin nebem bhž sebe.

T R I S T R A M.

We dwanáctém a tináctém wóku wynikalo rytístwo, blystíc se braní we službách

wojenských a hledající dohrodružstwí i ncbezpecnstwí. Neopominulo skiitkuw jeho opéwati

básnictwí, majíc swé jisté oblíbené okresy a látky, ku kterýmž tehdáž náležely powésti o

Artusowi králi Britském, udatném proti Anglosasftm swých zemí hajiteli
,

jehož otec Uter

ustanowil spolek rytíský pod jménem Slolou-ého kola (Tafelrunde), kamž urozenost, udatnost

wrnost, whlasnost pístup zjcdnáwaly. Ku powestem onm náleží zkazka o Tandariáši, ano

i powést o Tístranní s nimi spojena.

Báse o Tristramu složena byla od Tomáše z Erccldounu, píjmím rýmae, w 13 století,

pwodn anglickým jazykem. Jiná we Fraucauzích sepsána, podlé kteréž Eilhart z Oberge

okolo r. 1275 némeckau wyhotowil. Kratší ale nmecké skládání té powésti jest od Gott-

frieda ze Strassburgu okolo r. 1232, nedokonené, w kterémž Oldich z Tiirlina (okolo r.

1250) a Hynek z Frciberga (ok. r. 1300J pokracowali.

Obsahuje mnoho zpíwanau tehdáž látku o milosti Tristrama k Isald. Skladatel mistrné

a žiwým, obratným slohem lící bodrý, spletený žiwot milostný sweta rytíského, owšem tuto

jen žádost a požíwání rozkoše s pomíjením hlubšího žiwota.

eský text zdá se, složen dle tohoto nmeckého, a opisowately tak zmnn, ba poru-

šen, že nikde, jako hned w poátce weršc jeho tynohého poznati nelze. Máme dvva rkp.,

na Strahowé od r. 1449, a w Stokholm, psaný rukau Jana Gebsy r. 1483. Tiskem wydán od

p. Hanky w Star. sklad, dílu IV.

Boj s Moroltem. (YI-XIH.)W tch asech bieše jeden pán

w Irlant, ten bieše Morolt jnienowán.

Ten jest toho sám nemnl,

by klo jako on tak weliké sily ml

;

to móžte wšichni znamenali.

žežC jest byl ukrutný dosti;

mnohéhof jest do smrti zabil z swých ne-

pátel

i o král z Irlanta za ženu jeho sestru mel

;

i bydlil jest beze wšie žalosti,

dobýwaje sob wšie ctnosti,
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na wše strany okolo sebe

|irilislé zeine králi s\Ne'mii k slir/.be ;

podlé nho nemohla nižádná zem leželi,

by neniusila jemu platu dáti,

krom Korwnalis, zem jediné,

a jiné wšecky obecn;

neb Marka krále ješt pod se podtiskl

nebyl,

ten se na nho nic neobrátil.

To Moroltowi nelibé s zdálo,

i pomysli o tom nemálo

ka : Musilbych wiec hanbu mieti,

kdyžby král Mark nechtl we slušeli!

Tehdy s poradí o to welmi spšn,

zdaliby k tomu pišel estn,

hledaje, kterakby ho mohl pelstili,

a jeho k tomu pinutiti,

aby jeho králi dal plat a dan,

jakžto jemu dáwachu zem jiné.

Tehdy wzdwiže s s ním na wojnu mlá-

denec mnohý

;

a když wšickni bchu hotowi,

tehda Morolt králowi wece

:

Já s z toho mútím welice,

že král Mark zadržel nám w swej zemi

plat

;

než ac bych ztratil žiwot, neb byl jat:

já wždy nadlám tužebných wdow

w jeho králowstwí i sirotków,

on pak musí jej s hanbií poslati

a naším Uroníkem býti

;

aneb mu uiním takú núzi,

a tomut nebudu roci dlúzí,

že radji tomu mohl býti,

a naším úrocníkem po wše asy sluti

!

Já o zajisto prawi wám,

že s na welice hnwám
;

Zapáliw swlom hnwu, pes moe jede,

tu kdež mienil, bez škody pijede.

Pejew pes moe wzkáza králi takto,

aby dal plat a úrok z zem, jakžto

5 hrdostí zadržal wiec než patnácte let,

at to uiní, w tomC nenie zmt.

Ty posle powz jemu, móžliC mieti

muže jednoho, ježto by m sml pod-

stúpiti,

10 dobe urozeného a od swobodnosti pi-

šlého,

mému urození rowného

:

s tiem já chci sedati,

a práwem to ukázati,

1 5 že on mému pánu má plat dáti,

a to na chci dokázati.

Pakli on chce co jiného wtom uiniti,

tehdy já jemu dám to woliti,

diewe nežliby swd zemi ztratil,

2 aby s prwé se mnú ctn pobil:

móželi s pak mn obrániti,

tehdy jemu chci swobodu propustiti,

a chci swú cestu pry jeti,

a potom jemu radji pieli.

2 5 Také powz jemu ješt wiece,

co já chci za úrok wzieli:

já chci wzieti každé diet,

které s narodilo , w patnáctém lét *,

ale nechceli dobrotiw dáti,

30 to mu powz, musím já sám bráti

panny, panoše i wše sedláky,

biskupy, knží, chudé, bohaté i žáky:

páni, panoše budu moji posli,

panny a panie do slamných kláštcrów

3 5 pošli,

aby mu zjitra i wcer platowé šli.

Kdy wyprawi králi poselstwie len posel,

26 "

*>#
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Mark wzliled w nebe i by newesel,

žaluje tch nowin milému bohu

a ka : Ach co mi uiniti tomu

!

I rozešla swé posly široce,

i rozkáza jim, aby w malém roce

wšechny sluhy peden pišly,

zej' jemu téžké poselstwie na mysli.

Tristram wece Kurwenalowi: Co se

tob zdá ?

m miítí náramn ta pýcha,

jenžto s silný muž iní,

budeli to, že ho ižádný nepodstiípí:

ale já sám chci se s ním bíti

!

Panoše rozmyslem odpowd :

Kterak mi tomu wzdieti, já newd,
moh'libych tob dobe poradili,

tobych chtl srden rád uiniti
;

ale to mi s zdá owšem za podobné,

že twé s ním sedánie nenie hodné.

Ne tak, miste! ale to prawi zawrn,
žež mu toho ukráci sedánie

!

Bud to welmi mílo slyšeti tob :

ját bohdá zíšti jeho est i sbožie
;

neb bychom my to wicc nenabyli,

kdyžby pemohiíc nás i pry jeli.

Panoše wece : Bych kterak mohl znamenati,

žeby ty kterú est toho mohl uhoniti,

neotradiltbych toho nikoli,

ale powolilbych w tom twej wóli.

A wšak nechci proti tomu welmi státi,

než cožt budu moci, chci pomáhati:

bóh, jenž jest den i noc stwoil,

ten tob pomoz, aby swílzil,

ponvvadž tebe od toho odwrátiti nemohu

;

bóht pomoz ustawiného pokoje a míru!

Wšak, milý pane, powol mej rad :

popros swého milého krále.

af t on rytieem uiní,

tehda budeš moci sedati se ctí.

Tu jemu wece panic, žeby toho neostál,

ale což mu káže, aby wše rád držal.

5 Tehdy Tristram wzem šafáe za ruku,

jide tam, kdež král stáše w hluku.

I wece Tristram : KráH, já se chci s ním

bíti,

ali mi chcete dopomoci i raditi.

1 o To jest ješt pieliš ráno, král wece,

móžeš dobe do roka ekati ješt !

Pak prawí : Zajisté žežt ráno nenie;

bud tiem bezpeen bez spílenie,

že mámli které chwály kdy dobyti,

1 5 musím toho z mladu pokusili

;

a w lom dlúho nechci meškati

:

mnj' získali, neb za to žiwot dáti.

Neb mi mój me whod, a již jsem jím

wládl,

2 já nenechám bych jeho newzal:

pokusím, zdalibych to mohl snésti

a tuto zemi ku pokoji piwesti.

Tehda král káza jemu wšeho dobyti

toho, ehož polebie mel mieti,

2 5 i toho, kohožby on chtl,

ježloby s ním tam pry odjel,

aby jemu to wše bylo dáno,

a w tom nikoli neobmeškáno.

Potom také jiná kniežata

30 piwedechu rozliného, udatného jinociia

ped krále na palác, i šlachu

chudí, bohatí, a takto mluwichu:

Toho jest hoden tento panic milý!

a tiem jsú jej welmi obweselili.

3 5 Tu páni, rytiei, jmanowé šekachu,

až s wšichni do králowa dwora sebrachu,

kteížto obesláni bchu.
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A když ped králem tu stojechu,

k nimžlo král i promluwi

rka : Já wáin tžké poselstwic prawi,

klere'žlo mu bylo od Morolta wzkázáno,

ka : bud wás w obec otázáno,

neb jste wy sem proto pijeli,

abyste mi k tomu poradili

;

co chcete najradejsie w té wci uiniti,

na to "vvy racle poradili,

a toho já wám pomohu,

jakž najwiece mohu

:

neb jsem já toho nikdy newídal,

ani kdy lakowé wci slýchal,

jichžto byloby mn wiece žel
;

a tuto nenie ižádného ježtoby sml

jeho bojem podstiípiti

a s nim se u poli bíti

;

nebo zíštli on to witzstwie,

musím s ním rozdliti zemi i sbožie.

Tehdy w radu wšichni jidechu,

i hned o to potaz jmchu

:

tu neby nižádného mezi nimi,

ježtoby ho sml podstiípiti sedáním.

Tehdy pijede pan Tristram i poe jich tázali,

nac jsií chtli celý den zwážili?

Jedno knieže wece k nmu,

že mezi sebú nemají rown jemu,

ježtoby sml s Morollem sedali,

a tiem sedáním zem úroka zprostili.

A tak tu mnoho panoší sláše,

i také cizích rylieów bieše,

wšak tu ižadný nalezen nebyl,

ježtoby s ním w ki yzu jíti sml

;

Ten umie hbit welmi hráti,

kto jej podstiípí, musí žiwot dáli.

Tehdy wcce Tristram : Já musím na šeslic

wzpustili,

krom abych umel, wždy chci trpli

tu niízi, a chci waším sedlákem býti,

a s Morollem chci se na poli bíti,

aby mi tiem lépe má milá pála,

5 aliby mn s kdy dostala.

Podsliípíli on m prwé, nežli mi

žiwot odejme, wzdyf ho sedánie zmrzí,

a bitiem ho wzdy nasytím,

jehožE jest nemiewal nikdy téhož s jiným!

I o On toho wšeho sboru prosil,

aby krále prosili, aby s s ním bil,

by mu popál toho sedánie

s Morollem pro n i pro wše panie.

Tej ei bchu wšichni weseli,

1 5 a wšak jim z toho bieše teskno welmi,

že tak weliké wci mlyby s na diet

wzpuslili

;

poradiwše s, radjšé chlchu uinili,

aby ho dopustili s Morollem k sedání,

2 by neekl: Nesml m podstiípiti ižádný

!

kiíce : To sedánie a to witzstwie

wzpusCme my na božíe šeslie.

Wece ten pan Tristram hrdinný :

Ufajíce u bóh dobe budu panoš jediný,

2 5 že mám mysli k tomu dosti,

nemám nedos laika, ani které strasti *,

wšak jdte ku pánu mému, a o mn nic,

dokudž wám neslíbí, dotud mu neprawiec,

aby tomu, kložby s ním chtl sedali,

30 jemu toho neráil brániti.

Kdyžto znachu páni jeho žádánie,

jidechu ped krále i wecechu bez kla-

manie:

Králi, jest zde jeden muž, ten chce Morolla

3 5 podstiípiti,

toho ty móžeš jemu dobe pieti;

a také kaž jemu dobyti
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té poteby, což k tomu bití.

Tiem byl král welmi obweselen,

wzláza, ktoby byl jistý ten?

Páni wecechu: Kdy nám to slíbil,

aby to šlo, ktoj' ten byl, tiem jist byl: 5

le bud wlastní, le swobodný,

aE to koná, nebC jest hodný
;

ani kterakž na tom pekážeti

to móžeš s práwem uiniti,

i také swú pomoc dáti, i o

a budenif jeho jmenowati.

Wece král : Bylby s prawtí wrií mil,

kdožby to pro m uinil.

Tehdy páni powdchu, žeby byl Tristram

ten, i 3

ježtoby tu wc konali chtl.

Moroltowi posli wecechu k tomu :

ChcemE zwdti, kterého jest rodu;

neb náš pán nechce s nižádným sedati,

než s tiem, ktožby mu urozením mohl 20

rowe býti.

Tehdy wece Tristram poslóm tm wšem:

Juž znamenajte wšichni, ktoE já jsem:

jáE jsem ot staradáwna swobodný,

Blankfor má mátie slowieše, 25

a otec Rywalín (jméno jmieše ;)

z Pohnois byl pijel sem,

a já jsem krále Markowy sestry syn.

By tu králowi též žalost jakžto radost,

když zwdl, že jeho sestry syn on jest; 30

také mu toho srden žel bieše,

že on wtu práci se uwázati chtieše.

Tuž wece král k sestenku swému :

Wech toho sedánie, a poru jinému.

On wece: Tohos mohl dobe zamleti, 3 5

protož chci tob powdieti:

onby chtcl wšcchny w zemi zahubiti.

kdyžby ho ižádný nesml podstiípiti

;

protož netbaj mého s ním sedánie,

bych s ním nesedal, byloby mi žel wzdy

i nynie.

Wšak mi jest toho srden žel,

sejdešli tu, žežE jsem powoliti sml;

ach auwech, žeE jsem kdy me dal!

COŽE jsem kdy diewe wzkázal,

tos ty wzdy bez odpory uinil,

z niehéhož jsem tebe nikdy newinil.

Takéž ješt i nynie iním :

tehdy nechaj, již sedánie neuiním.

Ješt ui to, jakž jsem tob mil,

neb jsi mlad ješt, až dojdeš sil.

Tu s hnwy Tristram wece , že nechce

ostati

toho, ale což poal, chce konati.

To znamenaw král, že mu twrd odpo-

wiedáše,

a proto s na hnwiw ohlédáše,

a tak jemu zjewn mluwieše,

že mu s s ním bíti bránieše.

Tristram tehdy krále wzupomína :

Wšaks mi to slíbil, nenieE ma wina.

I jide s tiem kniežatóm proto jedno slowo,

i sta mu s tu po wóli jeho,

že k sedání král a nerad jemu powoli.

I wece král k swému wínníkowi:

wru to jest diwná wc,

že ty swój žiwot cheš ztratiti pre,

wda že po mej smrti králem máš býti,

a wšak pro nic chceš umieti.

Bych to jist mohl wdti,

žebych ot nho smrt ml wzieti,

i chci rád tu niízi trpti

:

neb ho ižádný nesmie podstiípiti.

Tak wece ten bohatý král!
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Tomu dojili jisle nedám.

Tak powd ten pan Trislram:

Já lo sedánie wzdy konám.

Trislram tak wzkáza panu Morolto>vi,

žežby nií wyjeti na jednu horu proti

nniu,

a tu sedánie chce s ním uiniti,

trelí den ráno zej' tomu býti;

aby on tu proti nmu wyjel,

a tu na tej hoíe ráno se s nim sjel,

žež chce ten plat sebú piiwezti:

budeli on moci na mne jeho dobyti,

aby jej do Irlantu s sebú wzal,

když m pemoz, já bych mu jej rád dal.

Poslowé otawad s pry obratichu,

k Moroltowi chwátajíc, tuž ho odjidechu

w ten as, když jdiíce spati je
;

ihned k nim on wesele wece

ka : Co mi wzkazuje ten král bohatý ?

Nic jiného, než že máš sedati.

Jestli to prawda? Zajisto tako

jest wrn ; má to býti tuto nedaleko

na jednej hoe ležením blízko;

jest ta hora nám známa, wz to.

Ješt powzte mi, wece, kdy to má býti?

Wjite ráno. Kdož pak m má podsliípiti?

Ten to chce uiniti, ježto w meów bra

\v now s uwázal, a jest Marków se-

stenec nazwán.

Král Tristrama milosliw zobjíma,

pilisk jej k prsóm swým, zupomína

boha z nebeského králowstwie,

aby mu ho wrátil zas s wítzstwím s se-

dánie
;

wšichni také prosichu boha za nho,

by mu byl pomoen a zdráw a wrátil jeho.

Polom ten rek jide k swému kopí.

wzem o za uzdu, bez slemenów na
skoi,

píjem k sob swój štít a me ostrý,

takž sám jediný jede do té hory.

5 Morolt pijew wece: Powz mi mládene

milý,

pro sem pijel hrd sám jediný ?

Tristram hrdina jemu odpowd uini

:

Pro nic pro jiné, než pro jsme sezwáni,

í o aby nají nkterý zisk neb škodu wzel,

komužby bóh zwílziti pietí chtl.

Ej kterak ten odsawad dobe pojede,

lo prawi zajisté, kterýž wítzstwí do-

sáhne !

1 5 Ta ec zdáše s chwálc jemu

;

i wece ten silný muž k Tristramowi pánu

:

Milý towaiši ! pojí se mnií zase donie,

já jsem sám jediný : est i jmanstwie, pod-

dánie,

2 zbožie chci s tebú rozdlili,

a chci tebe-dle tlo i sbožie wážiti,

proto aby ty ml té míze rozmyšlenie,

a nechal mého s sebú sedánie.

Také máš s na swój mladý žiwot roz-

2 5 pomenúti,

budeš mietí tuto se mnú zlý kwas

;

já tob slibuji zawrné

:

uiním z tebe hrábí bohaté,

jáE to zjednám, alby t každý ctil,

30 tohof jsem nikdy ižádnému neinil

!

Tehdy Trislram wece: Chtlliby krále u-

iníti.

prosta ot platu, mohloby s to státi.

Morolt wece : Nikakéž s to nemóž státi

!

3 5 já králi Markowí úroka ukrácí,

neb bylaby hanba, a mohlíby želeli

wšichni, ktož o tom mohli slyšeti,
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žebych já to pro kterú báze oblewil.

A k tej reci Tristram ihned proniluwil

ka : Tehdaf já tob otpowiedám,

nechcif wiec mluwiti diewe, nežE ten plat

dám:

móžeC s toho dobe zželeti,

žes kdy na to sml mysliti

!

Hnwiw na s kopím hnásta,

až ob w kusy ztrieskásta,

jichž každý probode druhe'ho na štít,

by tu Tristram ten rek mladý skrze štít

pohoden welmi welikií ranú,

dliiho jemu neuzdrawenú.

Tuj' bylo pihlédánie mile',

když ta dwa udatna muže dobré spíle

spolu s biesta porazila

a w hromadu spolu strila.

Tristram kopím nálepowým rann bieše,

wšak proti sobe s wzdwižésta, toho ne-

ostawše;

tu hroznu sebu Tristram na uiní,

až Morolta k zemi porazí:

i zaplatit mu diewnie rannie,

o nmž nechajme nynie prawenie.

W spch nahoru wskoi ten rek udatný,

a také Tristram muž nematný,

tuž w hromadu i teésta

a tu s ukrutn bísta

s hnwem i se wší nenáwistí

a welmi s welikú truchlostí.

Nebylo jest wídáno sedánie

twrzšieho dáwno ani nynie,

jakžto s dalo od tiíto dwií reku,

' ani na s tak hnwiw tekií.

Tu je bylo šturmowánie twrdé;

a bylo slyšeno zde i onde,

wídalí jsú také asto,

ano jdií jiskry jako ohníwé zlato

ot kowáe z wýhn : to s tu sta,

pro nž oba práce dojidésta.

Tu zaplatí Tristram, ten rek mladý,

5 Moroltowi úrok, hledaje na nm swády

;

tu ten rek welmi mužsky

uiní, (k)tomu prawi hrdinsky^

jakžto diwoký wep w núzi,

kdyžto brání s ped ohaí:

10 také tu bylo na Tristramowi spateno,

že jsú newídali tak silného diette dáwno

!

Nosieše sebú me welmi ostrý,

jímž mu štít zrubá bez milosti

;

tu což Morolt na nm žádal,

1 5 w tom mu nic neodpowiedal,

mnohokrát s mei tak sraziesta,

že jednak ohlušena biesta.

Tu nemóže Tristram déle státi,

neb mu byl zbil jeho hnáty,

2 že uklee ped ním na kolenech,

to bieše žalost weliká wsch :

wšak wzkoi ten rek wzhóru

swému nepieteli na wzdoru,

i hodí s tomu silnému w ruku,

23 a uiní mu welikú muku,

i ut jemu ji ihned pré,

nebude jí jiesti hrachu wiec.

Tuby mohl byl dobe zufati,

neb swój me toho asu ztrati.

30 I sta mu s žalost, že musí postúpati,

neb nemožéše wiec sedati

;

juž nemožéše nikaméž dále,

jeho síly by tu na mále.

Tristram uhoni jeho wskoe,

3 5 jsa silen, uiní inu to hoe,

dá mu ránu skrze helm welikú,

že on páde ped jeho nohy na kolenu,
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až jemu lu osla w lilaw íáslka ineowa,

ježto se bieše Trislramo>vi z nieee vylo-

mila.

Trislram kázan wece k tomu hosti

:

Jižlí máš platu od nás dosti?

Iwá nectná hrdost t zklamala,

a Iwá zlost nesmierná t zmýlila !

prawiC zawrné, že mi musíš slíbiti,

swobodna pána mho líroka uiniti

;

aifkoli tob libo to nemóž býti,

>však na tob to chci mieti.

O tcli kose. (LXXXVII - XC.)

Toto wám zajisté' prawi,

že driewnieho asu králi

cinchu sob domy wysoké,

a stawchu paláce široké
;

komnat jako juž netbachu,

ale na paláci asem wšichni lehachu.

To móžem potom znamenati,

že král Mark neml kde léhati,

než na paláci prosted sieni,

tu také bchu hosté položeni;

neb na paláci neby pokojowa schrána,

ale tu jim wšem by postel ustlána.

Tu král na jednej stran

ležéše s králowií w tej schrán;

potom pak hosté jeho

ležechu s kraje druhého,

podál ot sebe dost.

Tu Tristram, ten milý host,

pomieni, kdyžby s jim udalo usnuti,

žehy sebú chtl k králowej linuti.

král podlé swé chytrosti,

steže s Tristrama, toho hosti

;

pikáza komorníkóm swým,

aby pinesli pod tajemstwím

kládu s kosií wlkowú.

Oni powoliwše jeho slowu,

lu kládu ped lože pilieštichu,

a ped ložem ji tu položichu.

5 A jakž ji ležiec ped sebú spatil,

lak ihned swtla zhasil,

ka : Urozumieme tomu asn,

že Tristram neostane swé wášn
;

ale když s upokojí,

1 o on s k ní ihned postojí
;

le bud toho ztráta, le bud zisk,

netbaje na ižádný pokik,

tu bude s ní mluwiti:

já jemu chci ji ostuditi,

1 5 že wzdy zwieme nowiny w jite

!

To piprawi král tak chyte,

že co jich tu ležéše,

o tom ižádný newdieše.

Král sob pomysli takto:

2 Nepomóž mu stiebro, ani zlato;

popadnuli jeho s jistinu,

to pisahám božiemu synu,

že jeho hanebn obsím

a tudy nad ním s pomstím!

2 5 Tristram hrdina dobe urozený,

newdl nic o tomto uložení.

Když wšechna eled usnu,

Tristram nepoddada s snu,

nenechá toho nikaké,

30 wáže s škody wšelikaké,

k králowej jíti pomieni,

tu s w jiné rúcho promní

proto, aby ho ižádný nepoznal,

zdaliby s s ním kto potkal.

3 5 Newda nic o diewním úkladu,

bže tam páde pes lu jistu kládu,

obreza s na ob noze.
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na tej jislej wlkowej kose.

On se na to nic neobrati,

poce se wzdy k králowej bráti;

krew z nho jako z brawu tee,

liem sob Tristram welmi stéšt.

Jakžto Tristram ten pán uze,

tu swé košilky ihned utrže,

i zawáza swé rány

lií ruchu na wše strany

;

i jide tam k králown,

i rozmluwi s ní swú wc milown.

Zle se mu sta tu pohiiechu

:

rány mu se otewiechu,

pustichu tu z sebe krew

wiece nežli kdy diew.

Tristram jí také' wyprawi,

že wzel porušenie wswém zdrawí,

a tu škodu na kose wzel

;

toho by králowej srden žel.

Tu s mnohií teskností

rozliíichu se i s žalostí.

Pišed Tristram k swému loži,

s pecí s na nm položí

;

poe tak welmi krwawti,

mn, by ho ižádný nemohl uzdrawiti.

Tu leže w swej mdlob,

takto mluwieše sám k sob:

Juž král tuto swého hoe

pomstí nade mnú dobe

;

neb jsem tuto w jeho moci,

nebudeli bože twé pomoci

!

Woliwan té ei zaslyše,

když stonáše Tristram welmi zdyše,

otáza Tristrama, toho nebožátka
;

tu jemu powd ot konce do poátka.

Tiem by Woliwan welmi smuten

a na swém srdci nechuten
;

uini tu také Ikánie,

až s probudichu druzí z spáníe,

ježto jsú tu na sieni leželi.

Také jsú to powdli
5 králi Artušowi: Stalo s obezánie

podlé krále Markowa rozkázanie!

Uslyšew král Artuš ta slowa,

srden toho bohu požalowa ;

též malý, jako weliký,

1 o chudý, bohatý i wšeliký,

ježto tu w sieni ležéše,

toho zámutek weliký mjieše.

Poechu mezi sebií prawiti

kiíc: Nemóž jeho ižádný uzdrawiti,

1 5 neb jest smrledln rann,

jedno aby ot boha byl uzdrawen.

Kdy jeho bolest ukrutnú uzechu,

wšickni k tomu takto wecechu:

Nebo jemu z toho pomozme,

2 nebo s ním wšickni umeme.

W tom s nerozpaichu,

a nižádného za škodu neubezpeichu.

Kergin wece : Ach kak jste lid nesworný,

každý z wás chce býti dworný !

2 5 mn s zdá, že ten nemá múdrosti,

ktož neumie Avymysliti chytrosti

;

protož wzhóru wšichni wstaute,

Tristramowi est obrate,

nco diwného sob wymysléc,

30 nechodiec wiece na posteli léc,

jížto Tristrama, toho pána,

est a žiwot byla zachowána.

Tu stoje na králowu hradu,

wyda jim chyte takií radu

35 ka: Uime mezi sebú taký rumor,

at kiku bude pln weškeren dwór

:

pes tu wlkowu kládu skame.
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a s wšichni obežme,

tak aby kažilý toho mél znamenie

;

i bude iMark nmieli, by ot zabýwáuie

nám s stalo také zbitíe,

tu pomóžem Tristramowi skryt;

také že skrze naši lest

zachowá žiwot a králowé est.

Z té rady jemu Woliwan podkowa

ka: Tiem budeš mieti lépe wky wekoma,

žes nám poradil k tej chytrosti.

Což móže, skoi z swé bystrosti,

najprwé na kosu skoi

;

každý s také za nim potoci,

i pocechu tu na kosu skákati

a jeden druhým na ni strkati,

tak že tu neby mezi nimi ižádného

od kosy hrub ranného :

než Kergín neby obezán jediný,

ale ižádný neby jiný;

neb když pes ni skoiti mjieše,

na stranu wzdy uskocieše.

Tu Woliwan popade s s ním w natby,

kterak je byl welmi nesnadný
;

wšak jím wrže tam na kosu,

až s obeza také w nohu bos,

wiece nežli který jiný.

Tuž stoje prosted sieni,

>velikým hlasem zaúpie

ka : Zda na tomto hradu hípie ?

anebo zda jsií nám proto kosu polekli,

abychme my s na ní zsekli?

Toho krytí nic nesmíce

wece : wšakE nejsme wlcie,

ba mnedle zda tudyto wlci chodie ?

anebo zdali zde lidem co škodie,

že jsú jim kosy polekli,

aby nás na nich do smrti zsekli?

Tobf toho žaluji bože,

že jsem zsecen na swej noze !

bude mi z toho žel wezde.

Ba milí ! kého rta iníme my zde ?

5 bože milý nás požehnaj,

a s žiwotem otsud ujíti daj

!

Toho je nižádný neslýchal,

by kto kdy nad námi tak pýchal,

a inil nám takowii nuzi,

1 o jako král Mark toho, bohu tiíži.

To jsú Avru dworní diwowé

!

my jsme wšichni zlí synowé,

žež jemu to pezíme

a na nho ukrutn neudeíme.

1 5 Kergín w tom jistém asu,

ot swého welikého hlasu

krále tu ze sna probudí

;

a to jeho k hnwu popudí,

žež wece : Co iníte wy páni ?

2 já jsem mnl, byste byli kázáni,

a se mnú chtli hody mieti,

chtl jsem wám toho rád pieti

:

a My jako pominulí psi tkáte,

mn spáti pokojn nedáte
;

2 3 byt mi nebylo pro Artuše wašeho krále,

•vvás wšech byloby na mále!

A když to powd Markus,

k tomu otpowd král Artuš

:

TotoC králi jest wc wdoma,

3 taktoC s wzdy zabýwají doma,

mneí w tom nic nešanují

;

a wšak já jim asto pikazuji,

aby té nekázni ostali,

nám s pokojem spáti dali.

3 5 Král ten hnw mimo s pustí,

lidu tomuto Artušowu to odpustí,

i položí s spát jako diewe.
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zawewšie okolo sebe dwée.

Tristram netbaje na králowu lest,

akoli na swém žiwot ml bolest,

wšak jide k loži králown,

ta jeho priwita milown

;

rozmliíwa tu s ní dlííhý as,

zapomenuw diewnie nehody, až

práw již poe swítati,

tuž musi Trislrani od nie wstáti.

Když rytiei wzhóru wstachu,

tu swé rány sob pokazowachu;

toho by králowi Markowi žel,

když na nich takú škodu wzel.

Welice jsú s ti panici stydli,

když jsú takú škodu wzeli;

druzi jsú musili mezi nimi kleeti:

zdá mi s, nebude jim Mark wiec léeti

!

Wšak toj' w tom bylo najlepšie,

že Kergín ml rány najwtšie
;

kterýž chyte toho zbýti chlieše,

ten najwiec obezán bieše.

Tu Woliwan slibowánie diewnie

náplni Tristramowi zjewn.

Tuž s rozlúichu ti králowe'.

Artuš jede do Britanie, jenž tak slowe,

tak jakž jsem etl o tom
;

tu neosta Tristram dlúho potom.

Toho by žel tomu králi ctne'mu,

5 i nejednomu rytiei udatnému
;

wšak jeho tu nižádný neobdrže,

než sebú odtawad pry wrže.

A když tu necht ostati,

poe toho král srden pykati,

1 o slibuje mu dáli bohatstwie

:

stiebro, zlato, i weliké panstwie,

a newd, co jemu s sta,

že tu nikakéž neosta.

Muže, panny i panie

1 5 mjechu toho weliké Ikánie.

Tristram tu požehnaw krále,

jede odtud dosti u mále
;

tu jeho pan Woliwan zlíbá,

napomínaje jeho z diewnieho sliba
;

2 o poe toho takú žalost mieti,

až mu pláem poechu oi zacházeti,

ka : By mi kto dal wšichnu íši,

nemohlby mi tak uiniti,

jako ktož by ho mohl zde ostawiti!
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TANDARIAS A I LORIBELLA.

Rj-tíská historie z asu krále Artuše, puwodu Anglického. Kým a odkud do eštiny

peložena, není powedomo. Nelézá se w rukp. Stokholmskéni od r. 1483 tauž rukau co

Tristrani, t. od mistra Jana Gebsy psaná, werŠem twernohým od opisowafiw pokaženým.

Dokonalejší text nalézti w rkp. Zebererow. Tiskem wydána od p. Hanky w Star. ski. dílu V.

Obsah jest tento : Ke dworu Artuše, kamž knížata, páni, panny a paní o letnicích se schází-

wali, pijela krásná Floribella s takauto prosbau: Králi, vvece, ra mi swój slib naplniti,

chtla bych zde ráda býti na twém dvvoe, jsúc wtwé kázni; pakli kto byl bez bázni, jenžby

se k mé necti co tázal, aby mu stieti hlawu kázal
;

paklibych já též uinila, bych túž vvinu

na sobe jmela. Král to slíbiw dal jí na službu Tandariáše, králewice sausedního. Zamilowali

se ale do sebe ti mladí lidé, a opustiwše tajn dwur Artušw umínili u otce Tandariásovva pe-
býwati tak dlauho, ažby mohli milost míti od krále Artuše, a wstaupiti w manželstwí. Král

Artuš, mst nad tím peínním, pitáhl s wojskem na otce Tandariášowa. Darmo Tandariáš

w bitwách konal diwy statenosti, chtje hrdinstwím oblomiti Artuše, kterýž posléze ten saud

wynesl : Panno chcif tomu, aby byla wždycky u mne, donwadž neuslyšíš ode mne, bych

dal milostné odpuštnie; a ty panice do mé zem aby wíce se nepustil, jeližbych \vinu otpu-

stil. Ka to Tandariáš do swta odjel po dobrodružstwí, a pemožence swé ku Floribelle dle

rytíského z^^•^"ku posílal k libowolnému jimi nakládání, jež ona na swobodu panštla a krále

udatenstwim swého milence pokojiti hledla, až se to konen zdailo, a král milost uiniw

s Floribellau hrdinu zasnaubil.

(Ze Star. Sklad. V. str. 19 — 30.)

1 andariáš pebyw málo u otce swého

i wece : Co mám initi smutný zde ?

A tu, což se mu zdálo,

rytiestwo i lidi pebraw,

s sebií slriebra zlata nabraw,

i jede s nimi dlííhii chwíli, sám

newda smutný kam.

Jakž wšeliký smutný wítz,

tak jezdieše dlííhý ac s s\>'>"mi,

až se jemu pihodí jednu clnvíli.

že jedli skrze weliký les,

Tuž se panic roztúžil bieše,

i poe swých prositi welmi,

aby naped sami jeli,

ka : JáC po wás poostanu,

a na swií milií zpomenu,

af mi tiem bude as kratší,

5 pro niž jsem u weliké práci.

Tuž jede z nenáhla po nich,

až by w pól míle od nich,

zpomínaje diewní chwíle,

bo pebywal s milií mile

;

1 o až i naped na lid jeho

udei zbhów mnoho
;

a on diewe než jim pispl na pomoc,

už nad nimi jmli swií moc,

i poeli je jímati.

1 5 Panic poe naslýchati,
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nalit kií jeho wšichni

:

i uini k nim bh weliký,

cht je retowali w spchu.

Jakž pihna k nim pohiiechu,

tuž o pod ním, hned zabichu,

a jej wšichni oskocichu,

až jej k skále pitištichu.

A on se poce rytiesky brániti,

že jich mnoho zsekl i také zbil,

a sám také' poseen byl.

A nemohiíc mu nic zdieti,

tuž jeho musili odjieti

;

pojemše wšechny lidi s sebií jeho,

í jeli wšickni od nho.

Panic když sám ostal bieše,

sám coby uinil newdieše;

zatiem w tuhách z lesu jide,

neb již o nejmjieše.

Tu jedno msto najide,

sed do nho, i poe žádati,

zda by jej chtl kto pechowati.

A když rány opatichu,

pechowati jeho nerodichu

;

až se jednomu mštnínu uda pijíti,

poce na nm wztazowati,

kohoby tu chtl doekati ?

Panic je se k nmu tužiti,

že nemóž nikdež hospody jmieti.

Wece jemu ten mštnín:

Welmi-liby wdk uinil

ten, kdožby t pojal do domu?
Panic odpowde k tomu :

Bych zde mohl takowého jmieti,

chtlbych na to rád pomnielí

;

zdabych kdy lepe mohl ješt,

chtlbych mu zaplatiti jist.

Když jej spati mštnín koliwk.

žef to nenie matný lowk,
poje jej do domu swe'ho,

i doby jemu le'kae dobrého.

Tu poechu jeho léiti,

5 a dobré bydlo jemu initi.

Hospodá káza swé paní i dcerám,

aby wzdy s kázní kratochwíl mu inily,

í jemu wrn shížily.

A kdyžto jej zléi léka,

í o wece jemu len hospodá :

Cožkoli na mn požádáš,

to wše na mn hotowo máš.

Panic jemu poe dkowati,

a na nm ješt žádati,

1 5 zdaby jej uinil jiezdna.

Hospodá jemu o pijedna,

i da jej jemu nelstiw.

Panic z toho podkowa mu mile,

i jede pre zase túž cestu,

2 kdežby opt pijel k tomu miestu,

tu kdežto zbyl lidu swého;

poe welmi žádati toho,

s kýmby poal swádu znowu,

až kik uslyše ped sebú.

2 5 Panic pospieši tam w tu dobu,

pihnaw, pozná ty zlé zbhy,

ježto mu mnoho zjímali jeho eledi.

I uini po nich bhy,

kopím dáwaje jim weliké rány,

30 tepa, tlae na wše strany.

Nelaže wtších zjímati,

menší musichu mu se poddati.

A tu retowa od nich rytiee

jednoho, an se s panie, s dtmi bére,

3 5 cht pes les s lidmi pejeti.

Panic poe tomu chtieti,

aby mu ti zbzi zjewili.
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coiby koli lidí kde bylo

fiajwyšších tchto.

Ti imi poecliu prawiti

rkúc: Jest jeden pohan lily,

lomu mnoho kniežat sliíži

kresfanských, i také jiných
;

a z nich každý w rok musí

poslati mezi kesany,

aby jímali panie i panny,

i wedli je k jeho dworu ;

cožkoli jest toho sboru,

ti wzdy tam musejí dlati.

Panic pote jich tázati

:

Pokazte mi cestu k nmu.

Oni tak wecechu jemu :

Nelze jeho tob dojeti.

On wece: Chci to zwdli.

Zbzi pocechu prawiti:

Jest daleko tam dojeti

do té meze, jeho zem

;

pak jest jedna úzká násep

skrze zemi jeho,

w niež jest hald mnoho :

k nmu ktožby chtl dojeti,

musilby tu násep wdti.

Ta jest tak úzká, že sotn

dwoje kola se minu woln
^

na niež stojí trie hradowé,

na nichžto jsú tri obrowé;

každý jest na swém purkrabí,

jeden za druhým we dwú milí;

a twrtý podal od nich,

na nmžto ten jest,

k nmužto nenie jiných cest,

než skrze ty hrady jeti

:

teprwby pak musil jmieti

wzdy ttwrtého hradu

pro toho pohana wadii,

u nhož twoji lide dlají

w noci i we dne také.

A když jemu to zjewichu,

5 tehdy mu Avšichni slibichu,

ti zbzi i rytiei- snimi,

s lidmi, s dtmi i se paními,

aby se zase >vrátili,

a k králi Artušovi jeli

;

1 o a kdyžby se tam doptali,

aby se u wezenie dali

pann Floribelle krásné,

a tak kúce,

od nho to poselstwie powdúce

:

1 5 Milosti twé poslal nás jest panic k tob,

jenž nosí na helm sob

w zeleném poli cerwenú

pannu, zlatem obloženu;

aby z nás to wše zdlá,

2 to >vše, coby koli chtla ;

wzdy u wzenie nás jmla,

neb když ráila, pustila.

To wše jemu slibichu.

Tu se ihned rozlúichu,

2 5 jeda každý k králi Artušowi.

Tu bchu wšickni hotowi

jíti ku pann u w zenie,

a prawíce to poslánie

rkúc : poslal ny jest panic k tob,

30 jenž nosí na helm sob

w zeleném poli erwenú

pannu, zlatem obloženu

;

bychme byli u wzení

tob, i wšemu Iwému chtní.

3 5 Milá : ach ! wece, milého

nelze mi widti jeho

!

žalostiw wzdy lkajíc.
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í truchle se po nm majíc,

jsúci wzdy bez weselé

i wšelikaké kratochwíle
;

a wzdy wíce ím déle

žalost jmjieše welíkií,

jíde s nimi ped králowií,

i poe ji prositi prosbu,

zdaby s nimi ped krále chtla,

s tmi wzni. Králowá to ráda zdlá,

šla s nimi ped krále, mile

klekše prosily jeho w síle,

aby je ráil uslyšeti,

TandariášoAvi milosti pieti.

Král by welmi hnwiw z toho

ka : 1 pro jednoho žiwe'ho

nechci mu milosti dáti

!

Králowá se zase se pannu obrati,

i jidechu na swé pokoje.

Panna sezwa wšechny swoje,

uiní tm bydlo wznóm.

Po tech dnech káza jim wšem,

aby každý domów jel.

Tam pak panic dobe se ml.

Když pijel po náspi k hradu,

uinil s tiem obrem wádu
;

tliíkl jemu u wrata ped mostem,

obr wyšel s welikým s železným socho-

rem,

poal na swádu,

tu wze na swe'm oi wadu
;

obr jej sochorem porazí,

a on jej swým kopím prorazí.

Na hrad bžew, zabiw jeho,

boje se wíc jiného,

aby nkdo nemstil jeho.

I nebylo to zlé pohanstwo,

nalit w nm wše kestanstwo.

ti jenžto uzrechu

:

muži, ženy, jenž tu bchu,

že ten pohan zabit byl,

jenž to ten jest panic uinil.

5 Jest s nimi tu do w eera,

ani jej wodí po tom hrad,

kde která sbožie i klenoty drahé,

komonstwa i také oi, to ká^a

pec bráti i nésti,

1 o i na woziech domów wézti.

Na zajlie pojem o,

wze od nich odpuštnie,

a je zawáže slíbením,

aby ten wešken lid šli

1 5 jie u wzenie,

powdiíce to znamenie:

Ten, jenž nosí pannu krásnu

w zeleném poli erwenií,

zlatem obloženu,

2 panic poslal ny k tob.

A když se to sta, w té dob,

že to wšechno uinichu,

pann žalost obnowichu.

A ona opt s nimi šedší,

25 s králowú ped králem poklekši,

prosí za panice swého,

by mu odpustil winu jeho.

By král welmi hnwiw z toho,

tak že jíde mle od toho,

30 nerod k ním slowce ieci.

Panna jíde pre lípíeci,

í uiní bydlo tm wziióm dobré,

káza jim tetí den jeti domów, kdežto byl, d

a ona doma w žalosti osta.

35 A tam již Tandariáš

zabil druhého obra.

1 šel w hrad druhý, tu jej kesfan Avidl
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rád ; a on zbawiw jej toho lísilé,

(laiw opt wšechny milé,

poslal je w slibu k SAvé pann,

aby se dali u wzenie jie,

a daw jim též znamenie

jakož i prwniem.

A jakž se najspieš tam pibrali,

tak se jí u wzenie dali;

znamení jí zwstowali:

jenž nosí w zeleném poli

erwenií pannu,

zlatem obloženu na sob,

ten ny panic poslal k tob.

Panna s králo^yú i s wzni jide

(k)králi Artušowi,

i poce zan usilowati.

Král jemu nerodí milosti dáti*,

panna se zase wráli

i s wezni s welikú žalostí.

A Tandariáš tam zabil

obra tretieho,

jenž byl najlepší w té zemi,

5 u posádce najtwrdší,

KesEané jej ctn pijali,

a tu radost welikú jmli.

Potom jim wšem bráti káza,

a slibem je wšechny zawáza.

10 1 jidecbu wšichni u wzenie

k Floribelle, krásné pann,

zwstowachu jí znamenie;

a ona beze wšeho raeškánie

jide prosit krále s nimi,

15 zdaby již byl milostiwý.

Král ješt milosti dáti necht

ka : Chci málo poekati ješt.

O SED3IMEZCIETMA BLAZMECH.

Tak w nadpise ; ale w textu toliko jich šestmecitma wyteno. Báse tato mrawokárná

nalézá se w Rkp. bibliotéky u sw. Wíta w Praze, kdež Alan zachowán. Tištna w Star.

Sklad. III. 105.

Slyšal jsem o pti blázniech mluwiece,

ano jich jest po hiechu wiece
;

jenž jich jest pt powdl,

ten jest písma nepraw wdl

:

já chci o tom miuwiti,

toho písmem dolíciti.

Šalomún jest powdl,

ten jest to dobe wdl,
2 jemuž na swt rown nenie :

Wiece bláznów poznáwámy,

nežli miídrých nalézámy.

Již po tom múdré znají,

jenž sbožie wiece mají:

2'» a ktož již jest bohatjší,

27
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ten jest lowk najmúdejší.

Wizte, kak wes swt blúdí,

jenž bohaté za múdré mají liudi,

ano to je najmiídi-ejší,

ktož má péci o swé duši.

Prwý blázen jest bohatý :

ten chodí wezdy jako jatý,

ac kudy na swých nohách chodí,

srdce jeho w sboží brodi.

Že dieš: knze to nám ukaž,

jakž nem swdcí swatý Lukáš,

jenž jeden bohatec bieše,

ten weliké sbožie jmjieše

;

ten sám k sob powd:
jez a pij a kochaj s s pokojem sed

^

nero s již truditi,

máš dosti až do swé smrti.

Tlo, sbožie milowáše

a na duši nic netbáše.

Prwé noci když ležieše,

s nebe hlas k nmu mluwieše :

Blázne, swú duši noci wzdáš !

to, cos nachowal, komu to dáš ?

Inhed rtie piispchu,

duši s tlem rozliícichu

a do pekla ji stžichu.

Sbožie duši newadí,

ac je máš, jako swatý Dawid radí:

cizieho nic nepožíwati,

k sboží srdce nepikládati,

zákon boží ostiehati,

swým (wšem?) sirotkóm pomáhati,

desátky cest Bohu dáti

a chudé milowati.

Každý pyšný druhý blázen,

bóh tomu nikdy nenie wzácen:

nade wsmi ten chce býti,

w niemž s nechce nížiti.

Pýcha s nebe jest strena,

u peklo jest pohiežena;

pyšní boží nepietelé,

5 wmy tomu každý cele.

Nemlúwím toho z mého smysla,

ale z Dawidowa písma.

Tetí blázen Boha winí

a sám s winna newiní. "')

10 twrtý na skonenie newzdyše,

o tom nem Mojžieš píše.

Pátý, jenž s družcem posmiewá,

a w tom swého boha hnwá.

Což s mezi lidmi dje,

1 5 šestý wzdy s tomu smje.

Sedmý wzdy chce wesel býti,

opije s i chce ws zbíti.

Osmý ten rád mnoho mluwí,

co kto pone, to on prwý. '"^'")

2 Dewátý jest welmi diwný,

ten jest jako hrnec piwný
;

omleti nic nestrpí,

jako hrnec, jenž rád kypí.

Desátý to wrn wz,

2 5 neustawiný jako peniez :

ten jest mnoho royslí dobyl,

we wsch krajiech rádby pobyl.

Jedenástý, jenž e ruší.

Druhýnástý jest najhorší,

3 o jenž božiech slow nerad slyší

;

nebo by jich rád poslúchal,

mnohoby dobrého slyšal,

skrzeii by miídrost prošel,

a tady by k bohu došel.

35

*) snad: neiní nebo nemíní?

*") powí?
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Tietínáslý píiliš dworný,

smšný a nepokoily ;

ten se sám tiem skutkem winí,

kterýž se sám bláznem iní

;

vždy nenuídrost každý wila

mní, aby to nuidrost byla.

Wsíckni casi swój as mají,

toho blázni nic netbají

;

nejsii asi Nvsickni w jedno,

protof jest w as ws dobro.

Chcešli nebýwati wázán,

býwaj nkdy blázne kázán.

Kterýž wede swii wc plaše,

ten mi twrtýnástý zdá se;

niiídrý nelap koho slowem winí,

wscky skutky z ticha iní.

Pálýnástý sám sebe nekáže,

jeliž jej nkto dubcem ukáže.

Sestýnástý se raduje,

když jej kto slibem daruje
;

protož múdí jsií powdli

:

slibem jsií blázni weseli.

Sedmýnástý též ten s rád hnewá,

swého hnwa rád pomstiewá;

miídrý swój hnw otloží,

až jej z swého srdce složí.

asto lowk z swé náhlosti,

dochodí weliké necnosti.

Osmýnáslý miluje prázdnost,

k tomu jej priwodí (lenost);

ni w drahém riíše otchodí

:

lenost k šibenici priwodí,

s mošnil podlé dworów chodí

;

jak nám Šalomún zprawuje :

Blázen jest, ktož lenost miluje.

Dewatýnástý pobehne bydla dobrého,

asto nenalézá takého

:

kámen se mchem neobali,

jenž se asto s niiesta walí.

Desátýnástý se boha nebojí,

ten na shnilém most stojí
;

5 jakž most shnilý nebezpený,

tak ten lowek nenie wný.
Wsie niiídrosti jest poátek,

boha s báti, jest statek.

Prwýmezcietmý, kohož bóh powyší,

* o an sám sebe neznaje,

jenž s wýše Wýší:

ktož wysoko lazí,

ten s asto urazí;

jakož prawí swatý Pawxl

:

1 5 Když mníš, by twrd stál,

waruj s, aby neupadl,

ježtoby wiec newslal.

Swatý Dawid prawí:

Clowk, když we cti byl, nerozuml;

20 a jakž k skotu píirownán byl, tak uro-

zuml.

Druhýmezcietmý nerad slyšie lánie,

ani Iresktánie

;

ten nrawu jest wláše pýchy pramen,

2 5 každému pyšnému ostawen
;

lépe by zdl, by nrawem tiem nepýchal,

a knih o miídrosli posliíchal,

w nichžto mámy psáno

i každému na útchu dáno:

30 jenž lepšie jsú ot pietele rány,

než Istiwé políbenie, a slyšeti pány.

Tetímezcietmý jakž nem písmo prawí,

lowk starý, ježto dtínné má nrawy :

zloeený starý, ježto má dtiiiné nrawy.

3 5 Ctwrtýmezcietmý newede s k dobrému,

ani s wine k towaiši cnéinu.

Pátýmezcietmý nemiídrý trawce,

27 "
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ten i potom býwá sám swój hánce;

doniž má co tráwiti, jeho cest daleko plowe,

jakž nic nebude mieti, tak inlied bláznem

slowe
;

chodí jako uboze,

ztratiw nemiídre swé sbožie:

trawiž proto rozhle'daje,

ua chudobu wzpomínaje,

ac nechceš zahynuti,

ani bláznem sliíti.

Šestýmezcietmý, jenž nemiídre miluje,

a tajnií milost pronošuje:

ktož rád milost pronosí,

ten sám na se swój mec nosí.

Tuto se skonáwá o scflmniezciclma blázniech.

SMIL FLAŠKA Z PARDUBIC.

Pan Smil z Pardubic, píjmím Flaška, jeden z pedních páiiuvv eských weku swého,

(syn pana Wiléma, píjmím též Fiasky, z Pardubic a na Staré, synowec slawné známého

arcibiskupa Arnošta, i wnuk též Arnošta z Pardubic a ze Staré,) we starých listinách již r.

1384 co muž se pipomíná, i umel r. 1403. Byl pánem hraduw Staré w Bydžowsku a

Richcnburka we Chrudimsku, i panslwí k nim náležejících. Wstaupilt 10 ledna 1395 do

jednoty panské, která naproti králi Wáclawowi práw stawu swého hájiti se jala ; i wýrokem,

od krále Siííinunda mezi bratrem jeho a pány eskými dne 2 dubna 1396 wynešcným
,
jnie-

nowán byl k auadu nejwyššího písastwí w králowstvví eském, kterýžto potom, ac ne

bez petržení, až do smrti swé zastáwal. W hojných rozepech i bauech toho wéku stáwal po

stran krále Sigmundowé s jinými pány, tudíž i w asté píitky s msty eskými upadal; w ta-

kowéto ptce jedné s mšany Kutnohorskými, králi Wáclawowi i w zajetí jeho Wídeuském

oddanými, dne 13 srpna 1403 zahynul mezi Horau a áslawí. Ze wzdélaností ducha wynikal,

swédí, mimo úad jeho, titul bakalástwí, kteréhož na wysokých školách Pražských byl

dosáhl. Od uého pochází

:

SBÍRKA NEJSTARŠÍCH PÍSLOWÍ ESKÝCH.

z rkp. z druhé polowice XV století w archivu Teboském , odkudž tiŠtéua w Cas.

Mus. 1827 str. II 63.
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Incípiunt proverbia Flasskonis, generosi

domini et baccalarii Pragensis.

Pán peniez wsady jest, to poátek jest.

Starý hiiech iní nowú hanbu. 5

Cti Petra pro Pawla.

Straka ze ke, a dw w ke.

Miídrému i miítew lízati.

Ale iimie hrušky klátiti : a wšak jich ne-

pewaí ! 1 o

Nehra se plotem, ale hrad se pátely.

Boje se chestu, nochod >v les.

Nechwátaj masa, až zelie zjieš.

Mluwíš, anot e peie.

Mníš tráwu, ano zelie. 1 5

Milý ! nestílej stúpú w nebe.

erwene'mu se nerííhaj a erwen nebudeš.

Hrabáš jako w kapustu.

Brodíš jako w moe.

Pleteš jako rohoži. 20

Pedeš jako wes.

Paíš jako smolií se zžeh.

Bháš jako hiiby zjed.

Nkterý chodí jako nekropený , druhý

chodí jako nespt. 25

Neiješ soli na jazyku.

Jako mu chwoje šimá !

Chodí jako kuróm prosypaw.

Jak jeho widie, tak jeho za to mají.

A kde rak, ježto wody nenie? 30

Komu teba uhlie, hledaj u popele.

I kámen se na jednom miest neobalí.

Wiz za se, ped sebií uzíš.

Wolati, ano nepewezú; tliíci, ano neo-

tewrií. 3 5

Husti w paprslky, a wežníci chrámy ob-

rážejí; tníbití, a ohai ijí.

Syt chleba neothod, a tepl jsa riícha.

A žebrák syt, ale mošna nesyta.

K sob ruce sklon, sobe ruce kre.

Sob žába rusá, sob srna lysá.

Sob wlk ostronos, sob ježek kade-

aw.

Nebýti o sted doma.

Okolo dále, upímo blíže.

Žiwá hlawa klobúka dobude.

Ukazuješ mi okno, a já dwée widím.

Neumieš rukawicí zatkali, ale budeš tkáti

pláštm.

Pozd s bánkem po wodu, ano se hie-

dlo utrhlo.

Ne te'muž kusé, jako s ocasem.

Kup se, a behu se drže.

Den za dnem, a léto za létem.

Jak kdo lée, tak wybierá.

Tlaiti powtie nohami.

Rósti kwietie pod nohami.

esati, ano neswrbí, stonati ano nebolí.

Budeš w lýeném brodu utopen.

Cizie hoe lidem smiech.

Blázniwá e nemá miídré odpowdi.

Dotud wlk nosí, až samého ponesu.

Býti psu, který wlku w ucho podme.

Snadno w pustém lese hwízdati.

Bitému psu jedno hól ukaž.

Kam wrána letí, tam jie kwákati.

Zlý pes ani sám snie, ani druhému dá.

(Zlý pes) sám na swój ocas štká.

Cizie ruchu jako plst dráti.

Wie liška, komu emen ohryzla.

ije kosa kámen.

Okolo moidla chod neujdeš nádchy.

Kdežby ml skot wáti, to kola ewií.

Co kde widíš, ne wšemu chtj.
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Klož niuož umleti, ten nezahyne. Ac kon nabude, ale sedla nebude.

Ženeš jako osla na most, an wždy s mostu. Jedno k druhému, zlá žena chude'mu; ko-

Nejeden w horko nakwašen. mu se dostane, wždy jemu bieda bude.

Urozumie, až ho brána potíe. ISi u otce, ni u dda
;

Kaž se lidmi, a se nebudu tebú kázati. 5 ktož nemá, tomu bieda.

Ukazuješ komus cizí kraj, a sám se we Ktož moc má, ten práwo.

nikdy nepostojíš. Moc železo láma.

Neznámost iní nemilost. Niíze nenie sestra ani bratr.

Kdy jeden na wóz nakládá a dwa swo- Núze i na macechu wžene.

zu, nebrzo ho nakladu. 1 o W niízi pietele poznati.

Nastúpati na holá miesta. Zbožný má pátely, hubenému jich teba.

Proto má kowá klešt , aby se nezžehl. Již blízko k Telcoma Hora.

Ráno tepe chrápáš: mane techel phares. S cizieho jest prosted moe ssiesti.

U5 swé dti uhlie hrýzti , a m ma- Ne wera jest ped hiíserem bhal.

zancóm jiesti. 1 5 K starosti i chromá piklece.

Klož tlue, tomu otewrú. Starým tikrát nesmysleti, že bywše ; i

Wítzi k Piesku nemiti. nebýwati, jakoby se dne nepostáL

Ješts se nepewezl, až se pewezeš. Slyše neslyš, a wida newiz.

Nes esnek kam chceš, esnek i bude. I tenli med pije, ješto na brti leze?

By wedl osla do Paíže, komo z nho 2 o neb tenli wino pije, ješto je kopá?

nebude. Neplet se rád u pší prowod.

Swoji se psi hryzte, cizí nepistupajte ! Když se lýka derií, nu na n s dtmi.

By swoji i lickami wládli. W trh i pšenici prodati.

Kolik hlaw, tolik i smyslów. Newylúdíš u wlka koze.

Kolik chytrców, tolik mudrców. 2 5 Wkem wlkem orati nebudeš , an rohów

Již wajce miídejšíe než kue. nemá.

Zdá se mu do dna w mle'ce tápati. Co wlk osiehne, nebrzo pustí.

Mní se mu moe do kolenu. I liška swój ocas chwálí.

Žádaje medu, rozléš piwo. I kokot na swe'm smetišti udaten.

Komu cizie žádno, toho swé mrzí. 3 o Stála hra, buben se otrhl.

Zbožný se lidmi káže, a hubený sám sebií. Kopáš družci hrob , sám se we wložíš.

Kto chce brzo pánem býti , bude diúho Každému swoje Podbrady.

panoší. Ne jeden den Praha ustawena.

Pebu z dobré wóle w hoi za mládi, Lepší pták w ruce, než dwa letiece.

a nebudeš na starost bezdky we psí. 35 Owci stihu, koze if lupá.

Byloby ranie tele lepší , nežli raný pán. Dáš se za hrst ujieti, ujme za celu ruku.

Nejcdnomu mysl na kon a paty u popele. Dadie kueti sedadlo, ano se samo domysli.
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U prielele i ckely zbili. Ktož má kolace, ten družbu nalezne.

Ktož nechce práce zbyli, uni se za dru- Sytý wody dotee.

hého. Dobrého druha podkoniem poznali.

Wyhnia z cizie ruky Iru, wsadiž w swií. Doba doby hledá.

Hraj a neurážej ; klamaj a nehaneje. 5 Swój swému, a psu kost.

Slare'ho psa newo u powod. Newždy rak na mlýn, nkdy raice.

Nehledaj ^ve štáw loje. S kýms nerosil, s tiem neklamaj.

Mnohoby bylo plálna jmieti, by chtl kaž- Jeden newie, co druhého w škorni hnte.

dému lista zastieti. Ohe bez podnta nehoí.

Dwa jsla jednomu pán, a Irie celé wojsko. i o Nehod kon z krmy, ale do krmy.

Laný i lslo snie • mlze ke wšemu pi- Olec jablka hryze, a synu laskominy.

pudí. Lepší mlenec, než wolanec.

Nepíle Avolowi telclem. Jazyk hlaw nepeje.

Ižádná kráwa nenie , by telátkem nebyla. Newždy se prawda hodí.

Kde se nocí nekladeš, budeš dwma. 1 5 Poznáš Siracha w básniech.

Nesázej blázna nad herinky. Zwieš, kam pnice nosem sedá.

Kón do kon, rek do reka, muž do muže. Poznáš pehmiše w slamném klobiíce.

Jesle k skotu nechodie. Pí a smiechu nepropíjej.

Ze zlého dluhu dobrá i sláma wzieti. Wše whod dobro.

Staré zbožie iní nowú šlechtu. 20 Wšie múdrosti poátek.

Rown kowáno, brzo zbriíšeno. Na wšech mieslech bu ostražit.

Toho jsú ptaenci, ktož je prwé wybee. Nespiewaj, až z krmy pojdeš.

Zlý newie, ím se dobrý obchodí. Wšech her nebuJ pastýem.

Kto sám rád w pec lazí, ten do druhého Zbožný se ctí mladosti zbude.

to také mní. 25 K starosti jest bezpe weliké.

?

Zmek moidla nezuostane, ani žába. W kostele se modliti a w lázni zdráwo

Kde milost, tu oi; kde bolest, tu ruka; jest se mýti.

kde poklad, tu srdce. Na trhu potebie kupowati a tobolky

Lapíš lahody. chowali.

Ukazuješ mi ryby u wod. 30 Kdež se mniš w isté tráw sedá,

Prwé než tráwa zroste, až kón ume. waruj se lítého hada.

Widíš w ciziem oce dráslu, a w swém Kdež mníš wšicku swú péi sloze,

bewna newidíš. chowaj se tu wlka z owi koze.

Dobr kociír šwihaný. Mašli pietele milého, treskci ho wzdy;

Mažeš mi rly medem, a kydáš mi dehet 3 5 pakli nechce slyšeti twého tresklánie,

w ústa. wždy treskci bez pestánie.

Chueno na z konopí. Nelesku bradu holé.
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Kde škop, tu piwo; kde zwonie, tu ko-

stel;

kde obd, tu milá ; kde wecee, tu jiná.

Ac co s bláznem ulowíš,

ale nepráwé rozdlíš. 5

Woláš jako nesemlew.

Stielieš jako po holubu.

Nezen se oima, ale ušima.

Nekupuj kon ušima, ale oima.

Na krásne'm pazdeí rádi psi léhají. lo

Bez penz na trh, bez soli domów.

Zpraw se, jako emen w uhlí.

Práws jako srp; až zprawíš, budeš jako

podkowa.

Chd newren ; chudoba wieru láma. i a

Blázni brodu pokúšeji.

Jidech w les, cht nabrati hub

:

mn hiíby, i nabrach tiesk
;

mn perník, podšew snech.

Stari nebudem, až we psí pobudem. 20

Štdrý, jako swatý Maata.

Dobrá e dobré miesto nalezne.

Dobrá e zjiedá jáhly w mléce.

Komuž odpuštnie od dwora dadie,

na toho wrány kwáí. 25

Radji bych chtl sto mil jeti,

než bezdky u dwora býti.

Nenie co šíti, ano wše drawo.

Bud kárán w krm, neple se mezi opilce.

W stoh masa nedjí. 30

We mlýn hudba neplatí.

Swá mysl pekio i ráj:

a potom jej w patu ukline.

Když slíbie prase, wezmi hned pytel na se.

ie piwo piješ, toho pieseh spiewaj.

Syté prase wchtem hrá.

Sytí lanému newí.

Peniez pán, chmel hrdina , owes komo.
Poprawil se jako pes w chrustech.

Prázdný i wodu mí.
Tžce MTánu wchtem zabiješ.

Sám sob hude, sám sob wesel bude.

Z drobných ptáków najlepší hus.

Kdy naši zajiec, jedno wždy lišku.

W niem nic, a kukla w šesti.

Ktož málo má, ten wiece hledá.

Která kráwa mnoho we, ta málo mléka

dáwá.

Která myš do mých pastí pijde , ižádná

neutee.

Která do školy chodí, ižádná bez swáto-

sli neume ; wždy jie hromnici w ruku

dadie.

Tak sud každého, af jest wlk syt, a koza

cela.

Ze zlé koze nemóž býti dobrý kožich.

Laciné maso rádi psi jedie.

Lepší klín lípowý a hospodá, nežli šafá

oceliwý.

Krmie se lišku, zasekáwajíc wlkem.

Na zajieci sedí, ktož se zadkem wrtí.

Nebo-t kwésti, nebo z zahrady jíti na

nowiny.

Rád listy nese w ústech.

Byl sem, kde dobrý žáden,

kde se dobi nestarají.

Chd w brašnu neb w mšec.

í
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Báse tato inrawouná náleží w okres powestí o zwíateeh, kterýž w 13 století w Fran-

caHzíeh^ Flandrii, a w sewerozápadníeh IVemcích, a brzo také vv Cechách oblíben a wzdlá-

wán byl, jakož doswéduje netoliko staré peložení bajek Esopowých, ale i jiný našemu

podobný ac nás we form ponkud zmenéné došlý spis Rada icselikijch ztríaf, a ješté jiný

od Wšehrda w pedmluwé ku knížce o Naprawení padlého, jmenowaný Placi rada. Týž

"NVšehrd také o Nowé radé chwalné zmiuje, když uwodiw nkteré z ní werše pravví : „To

jeden z prwních nékdy w zemi eské pedních pánów w swých knihách JNojcé rady o zmat-

ciech — k wécné pamti napomenutí budúcích lidí a obywatelów zem eské napsal jest.

Nachází se Rkp. w Museum z prwní polowice XV wéku, doholowen ale dle udání na konci

r. 1395, kdež i jiné spisy nalézti, jako: 17 živvotu sw. z Passionálu. Kec o prawém pokání.

O božím tle. Užitkowé o pijímání. Swaté prosby. Užitkovvé postu. Modlitba má cista ped
bohem býti. 3IiIosrdenstwie k swému bližniemu. Devvét miest našich bližních. O zpowédi.

Sedm smrtedlných hiechow. O dwú bratru, ježto spolu wálku mli. O skonání králowny

nebeské (Star. sklad. II. str. 91.) ^Otec múdrý swému synu radí, a Swár wody s wínem.

Poslední dw we werších, pedešlé w prose. Wiz 3Ius. Cas. 1832. str. 148. — Nyní zde po prwé

se tiskem wydáwá.

Nowá rada, ježto pan Smil Flaška ji sklá-

dal. Mnoho w nie rozumného uslyšíte

:

ktoi toto isti budu, fo zwie co radí.

Král Lew.

Král Lew ten asu jednoho

byl rozeslal posiów mnoho

po swá kniežata, také pány,

po wšech krajích, na wše strany:

po zwi weliké, i také malý,

aby ped ním wšichni stáli.

Tak se byl tomu swými ulázal,

že také orlowi ped se jiti kázal,

aby pojma s sebií ptactwo wšaké,

pijel k jeho dworu s nimi také

;

nebo jeho wšechno bieše poslušno,

také to bieše dobe slušno.

byt slyšeli jeho slowo

;

nebo tehdáž panstwie orlowo

bieše tch asów, když se toto dalo,

nebo toto krále Iwa rozkázánie dalo.

5 Tehda knieže orel bez meškánie,

slyšew swého krále kázanie,

sta ped králem s swými ptáky,

ano zwieat bieše hluk taký
;

a ped králem se wšickni brojí,

1 o k jeho poslušenstwí a k rozkázání se strojí,

ekajíc wšichni jeho rozkázánie.

Tehdy král lew bez meškánie

poctiw, k tomu welmi mile,

orla pi'iwíta tejto chwíle,

1 5 se cti jej k sob piwinu

;

pohledw na tu wšichnu družinu,

dékowa z toho mile orlowi,
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že jest kjeho služb tak hotowý.

Když se již sebrali bchu,

coby král kázal, toho iiewdchu.

Tehdy král lew rukií kynu,

cht jim zjewiti swií píinu,

pro se jim kázal sebrati,

a k tomu wšem wókol sebe státi.

Wecef jim : Slyštež, moji milí

!

neboE wiem, že ste mi wrni byli,

i otci me'mu do skonenie:

we wšech zemiech toho tajno nenie,

žef s waší radií i pomocí

wšechen swt byl pod jeho mocí.

Thož wám, páni, ufaji,

jakož wás w tejto miee znají:

kniežata, páni, také rytieri,

\^'ám Avší obci, jakož dobe wi

;

nebo widíte, že jsem král mladý,

protož prosím wašie rady.

Radiž každý, jakž kto stojí,

k ádu zemske'mu a k pokoji,

COŽE jest na mé ctné, také waše.

Orel podlé krále tudiež stáše,

což král prosí, by newáhal,

a jemu raditi neottáhal
\

nebo proto wšem býti kázal.

Snadby nkto rád otázal,

ka: Kteraké jest toto prawenie?

jáC mním, zet toto prawda nenie;

ani kto múdrý tomu uwí,
by mezi ptáky, nebo zwrí,

jakž swt swtem, byl snm taký;

le bud tomu úmysl njaký

:

chceC nás w omyl uwesti krásn,

za prawdu nám praw básn;

wiemef, žef zw nerozumie,

aniž co mluwiti umie.

Ktož jest skládal toto prawenie,

wždy pi dobrém smyslu nenie;

snad mnie, bychom byli dti ? —
Protož dáwámf tob wdti,

5 ktož koli má toto myšlenie,

wz, žeC toto miídrá wc nenie,

ktož prawí : toho se ptáti ?

ale což prawí, toho tbáti;

jesllif dobré, aby tomu srozuml

;

1 o zlého se wzdy wystéhati uml.

Bud ktož koli, netbaj na to,

jestlit prawda, pijmi za to,

nepleta se w další práci.

Pro(to)C swé ei ukráci.

1 5 Kdežto lew orlowi welí,

ka : Radiž mi, mój milý píteli

!

nebo toto nic nepodobné nenie

;

ty poni ei, nei dlenie.

Orel se od toho wzdáli

20 s kázáním, a ka: Milý králi!

raíž m zbawiti toho,

nebo zde máš dobré družiny mnoho,

ježlot mají smysla wiece.

Zdali proti slunci swiece

2 5 jasn kdy móže swietiti?

takéž já málo tob raditi

;

tuC já také, a neumiem,

wšak rád powiem, což umiem

najlepšieho twého ctného.

30 Král lew odpowd jemu z toho

ka: Ra se toho nezdáliti,

ctný orle ! a ra raditi,

což wieš, ježto mi jest hodné.

Také zdáše wšem zapodobné;

35 což koli jich bieše w hluku,

wšichni k tomu na orla ponuku
;

aby se orel nezdálil nikoli,
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k tomu každý rád byl swií >volí.

Orel toho již nemoha zbýti,

i je se smle mluwiti.

Orel.

Králi ! a takto ka jemu,

i wšem, ješto bchu pri snmu

:

jáC jsem na to wyjel z domu,

též swé wšechny pojal ktomu,

afbych uinil twií wóli,

což jedno rozkážeš koli.

Afbych pak byl z toho hotow k swád,

když mne již potebuješ k rad,

mne w tom nechci odmlihvati.

Raiž, milý králi ! poslúchati,

také na to mysliti piln,

aby w twém srdci neomyln

ml wzdy na swé pamti boha,

jenž tebe jest zwolil z lidu mnoha,

a ktomu tob dal sbožie a cest;

nebo to wšechno w jeho moci jest

:

prodlíti koho, nebo wzieti;

množ žiwiti, také umoiti

;

komuž raci, množe spomoci,

ten, jenž jest u weliké moci :

ihned móže wný žiwot dáti,

také do pekla poslati.

Jenžto šeredn prowiní,

a jeho wuole nikda neiní,

jsú jeho swatého daru newdni:

tyC posielá w ohe wný,
kdež odpoinutie nenie.

Jehož chwálí wšechno stwoenie,

toho mj wzdy na srdci wážn,

k tomu pemietaje snažn

o jeho drahé swalé welebnosti

:

tak naplníš swc srdce ctností,

a budeš ctn hned kralowati.

Budešli se pána boha báti,

budeE sbožie trwati, k tomu est

;

poátek toto maudrosti jest,

5 báti se pána Boha najwiece,

na jeho welebnost ziece.

Wz to, že lowk wšeliký,

bu malý nebo koli weliký,

ktož w boží bázní stojí,

1 o wšechno se jeho stwoení bojí,

a on sám pak nikohého
;

jedno najwiece otce swého,

bydle wzdy w jeho bázni.

Ale ne tak, jakož inie blázni,

1 5 jenž se bojie swta wíce,

jemu se slíbiti chtiece,

jenžto nemuože dlíího trwati

;

musí se zlých lidí báti,

smrti, pekla, rta také,

20 k tomu píhody nejednaké,

a jsúce w nkterake starosti,

bojíce se wné propastí,

ano je jich swdomie winie.

Tak mnozí nemúdí inie

:

2 5 boží báze w sob rušie,

pak se wšeho báti mušíe:

což koli w swt koenic,

nikdy bezpeen smrti nenie.

Protož, králi, razí tob,

30 mj boží báze wzdy pí sob
;

nade wše toC tob jest hodno,

budet twé srdce swobodno.

jehož wšechno poslušno,

to jest tob, králi, slušno.

3 5 Tak dojdeš mile rajského sboží,

stanešlí wzdy w bázni boží.

Boha se jest slušno báti,
,
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k tomu jeho nade wše milow^ati;

neboC by darmo ten usilowal,

ktožby pána boha nemilowal

:

by na ohe ten dal swé tlo,

nebo dlal welmi tžké dielo,

což pod nebem býti móž,

wšak jemu to wse nic nespomóž.

Náhle mj milost k tomu,

a ráíš rozumli lomu,

k lomu swú mysl na to dáti;

jestif jej pro milowati.

A jakož swdi písmo wšaké,

k tomu rozum lowí také

swdi, že toto jinak nenie;

k lomu wede twé prirozenie :

bu slarý, neb bud malé rob,

ktož pozná pietele sob,

an jej beze lsti wzdy miluje,

na to snažn len usiluje,

aby mu se týmž odplatil,

k tomu té milosti neztratil,

wzdy hledaje jeho libosti

;

jestli žele pak kto zprosti

koho, an prewelmi nuzen,

k tomu nebo na smrt odsúzen

:

nad tot jej má milowati

a toho jemu zásluhowa ti.

Ponwadž se w swt takto dje,

že druh družci takto pi'eje,

když se nadjí od koho priezni,

welmi milují toho w boží bázni

:

iem pak wiece milowati

boha slušie wzdy znamenati?

toho pána mile laskawého,

jenžto (podlé) slowa otce swého

k nám na tento swt jest stiípil,

proto aby nás z pekla wykúpil

;

laskaw se k nám pibratil,

ktožby praw srdcem spatil,

že jest ráil lowkem býti,

k tomu (z) diewky se naroditi.

5 Tak se k nám wtle piblížil,

a w tom se welmi ponížil
;

swú dobrotu dal k tomu znáti,

s hi-iešnými ráil obcowati,

alby je od hriechów odwrátil,

1 o k tomu k milosti zase wrátil

;

jich temná srdce rozswielil,

a k swej milosti wzdy roznielil.

Ten piedobrý sám jest jediný

dobrowoln bez swé winy

1 5 trpl muky nejednaké a weliké

pro naše spasenie, také wšeliké,

afby nás k tm bydlóm nawrálil,

ježto Adam byl s Ewú potratil;

trpl jest pro tu i)ríinu,

2 aby dosti za naši winu

bohu otci swému uinil,

jenžto on byl sám neprowinil;

nebo jest tento byl nade wše cist,

náš milý pán Jezukrist.

2 5 Tak se jest oblowal za ny,

k tomu bolestné trpl rány

krwawé, od wrchu až do pat,

tudiež trudn na kíži rozpat

:

ten, ježto wšechen swt stwoil,

30 ten umieraje naši smrt umoil;

ihned swú smrtedlnú hokostí

dobyl nám wné radosti.

Jenž tak pro ny usilowal,

ktož by jeho pak nemilowal ?

3 5 Protož nám s sebú kralowánie

chcet dáti pro to milowánie

;

protož nic tak piln neni
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nám, nežli jeho umucenie

na srdci wzdy premietati,

k tomu w milosti se kochali.

Ale jest mi toto welmi diwno,

že jest mnohým tak protiwno

slyšeti, w némžto jest spasenie,

Ježiše milého umucenie,

jenžto "Nvelmi zbuzuje k milosti,

s sebú wede k wécné radosti,

a wšechny nám hiechy shladi,

protiwné wci nám osladi.

Milost Wawrinci swatému

ta osladila rošt jemu.

I dnes, ktož jest w tej milosti,

wšeckny pemóže protiwnosti

;

by byl w kterakéž koli núzi,

ktož jie sliíží, po nie tiíží,

tenf roste milosti spoe,

ihned pozbude wšeho hoe,

ani se tento kdy zamútí.

Cíž srdce pán Ježíš zatrudí ?

nebo tento newymluwnú sladkostí!

Ktož tak pebýwá w milosti,

s tiem pebýwá w jednom tle

Ježíš Kristus, wz to cele

!

Kde bych já se swií myslí stawil,

o niež žádný toho uewyprawil

!

Ktož o tej milosti bez cíle zpomane,

srdce jeho u milosti zplane,

když o drahém jeho umuení

;

nebo loto upiemo wede k spasení,

toC nám sniemá wšechny hiechy^

tak dojdcm wné útchy

s Ježíšem, kdež jest žiwot wný,
budemli toho wzdycky wdni
daru, jímžlo jest nás obdail.

Nezaslný, ktož by toho zmail,

aby nebyl jemu wdcen z toho,

když jest wzal od nho tak mnoho !

Bud ktož koli we wšcm swl

:

chudý, starý, nebo mladé diet,

5 ktož chce znamenati toho,

každý wzal darów pieliš mnoho,

wšeckny pak lidi zédiece.

Tehdy ty, králi milý! najwiece

darowáns od boha swého

1 o ctí, k tomu sbožím z milosti jeho,

dary mnohými ihned bez ísla.

Žádný toho nemá smysla,

byC wyprawil jeho chwálu,

k tomu štdrost jeho nemalú.

1 5 Nadto, králi, já prawím tob
;

mj na srdci wážn sob,

že Ježíš swé swaté tlo,

jenž pro ny tžce trplo,

i swú krew jest nám oslawil,

2 když ji w swaté cierkwi ostawil

na pamt swého umucenie twrdého,

tiem posilnním zbawil nás zlého,

wšem duším tiemto pokrmem,

ktož pijímají s prawým rozumem

;

2 5 ktož jsú tejto milosti wdni,

lit jsú wzdy toho bezpeni,

žef jim toho milý hospodin pál,

k tomu jim swú milost rozdal,

studnici z jeho milosti beze lsti,

30 jenž jde z jeho šlechetnosti.

Wiz proto, by ten wietr nezsušil

a w tob milosti nikda nezrušil.

Bydliž takto, boha chwále,

toho pemocného krále :

3 5 Najprwé hledaj boha swého,

a wšechno i we jméno jeho
;

nebudeš nikdy owšem omýlen.
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budešli tak pána boha pílen

we wšem se jeho dokládati,

lak budeš ctné kralowati

nad lidem wzdy poddaným tob;

sám k tomu také dobud sobe

nebeského kralowánie ctného,

w nmžto nenie nikdyž nic zlého.

Nebud také welmi skup na sbožie,

ac chceš jniieti milost boží;

což jest buoh dal sbožie tobé,

nechowaj ho skiíp sobe,

podáwaj ho wzdy štde dále

:

nebo pilezl ohyzda na toho krále,

kterýž skiípý jest a nedaí,

tenf chowáním sbožie zmaí

slowo dobré, chwálu k tomu est,

dobiet tob toto slušno jest;

když pipadne sbožie tob,

udluj ho štdré, nechowaj sob,

tehdy ctí sbožie hned nabudeš,

stokrát wzdy bohatjí budeš.

Již sem, králi, prawil mnoho,

wystréhaj se také z toho

;

což jsem tuto z swé hliíposti

prawil, králi, twé milostí,

by ráil mile prijieti,

a mn, sluze, w tom za zlé nejmieti.

Král lew jemu hned odpowd
tak, na orla mile pohlede:

Netebat se omlúwati, píteli mój!

chcit dkowatí; podlé mne stoj,

ctný orle ! chcif dkowatí wn,
wz to na m wzdy bezpen;

w niemž si mne neomýlil.

Bóhdajž by mne w tom buoh posílil,

cožs mi radil, at bych požil,

služebníky swé rozmnožil.

pamatuje wzdy twá slowa.

Tak král lew orlowí ten den dkowa.

Lewliart.

5 Potom wece sluze lewhartowí

:

Mój wrný a wzdy hotowý

!

nebos ty prwní dobrý z mé rady,

tebiíf jsem bezpeen wšady;

nad jiné tob ufám, to wz,
1 o protož což umieš, hned mi powz.

Lewhart wece: Žádný mój králi!

orlowut já radu chwálí,

k tomu se radím jíe wzdy držeti,

chcešli swé prospšenstwíe mieli,

1 5 jehož mé srdce wzdy žádá

;

prolož máC jest sprostná rada,

wšak w tom nezdji meškánie,

mát se stáli twé, králi, kázánie,

cožs rozkázal z twé milosti

:

2 Buoh wný z swé welebnosti,

lent jest tob pójil nkterií chwílí

swého lidu mieti píli,

jenžf jest jeho wykiípil krwí draze
;

puojdešli s ním k nmu, tob blaze,

2 5 tam do nebeské té radosti.

Prawímf, králi, twej milosti:

ehož ty se koli pichwátíš,

tam mnoho lidu po sob obrátíš;

kterúž koli pojdeš cestu,

30 k rtu nebo k rajskému mstu,

tam jich s tebú pojde mnoho.

Protož radím, drž se toho,

což k wné radosti tebe wede
;

budeš mieti radost sebe,

3 5 žes pišel w nebeskú jistií chwálu,

maje tu radost nad se nemalií

tch, jenž twým píkladem zbudu
4
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i

pekla, >vzdyf s milým bohem biidií.

Wiz pak, pójdesli na zatracenie,

král nikdy bez hluku nenie,

auwech ! což jich tudíž zatratiš!

k tomu sám s nimi to hoe zaplatiš

pro jich zatracenie a swú píinu,

k tomu sám také pro swú Avinu.

Protož, mój pane i králi!

afby dobrý píklad brali

lidé twoji, na twé skutky zriece,

to mj na pamti najwiece :

aby najprwé pána boha swého

hledal, nežli eho koli jiného
;

nedrž se dlííhého spanie;

když pak již wstaneš za ranie,

budiž toho najwíce pile,

aby nábožn a k tomu mile

mši swatii slyšal a boha chwálil,

jiného zlého wšeho se zdálil

u ponížení srdce swého skriíšeného

;

nemjž tehdaž myšlenie jiného,

switz nad swým hriešným tlem,

k tomu nad zlým dáblem nepítelem,

mysle na pána swého Ježíše,

jehož wšechna nebeská íše

chwálí, a wšechno stwoenie,

bez nhož nic dobrého nenie
;

jenž na pamt jeho umuenie

dánoC jest nám k utšenie,

k tomu se swú myslí blíže,

pomni muky jeho ukrutného kíže :

tak budeš wzdy bezpeen,

we wšech píhodách utšen,

mši swatú najprwé peslyše.

A potom, ktož w twú radu slušíe,

kaž jim wšeni u sebe býti
^

tebaf se jest asto raditi

pro píhody tob nejcdnaké.

ToE slušie hned wdti také,

aby wzdy wrné ml w rad
^

pakliby kto tob radil mlad,

5 nikdy ho nepijímaj na dlúze,

chcešli zbýti mnoho núze
;

pakli koho poznáš w cnosti,

žeC wrn radí twej milosti,

což ústy mluwí, toC srdcem míní,

1 o toho pro nic nepromní,

pro dary, pro píze žádnu,

ježtoC w rú mocn wiádnú

:

tob dobe dóstojno jest,

ra jim initi nad jiné est.

1 5 Co zlého iní lakomí,

zlato, stiebro wieru lomí,

ježto dary w radu wzdy beru?

toto: swú nesklidnú newrú

obci wšeckno zlé piwodie,

2 tob, králi, najprwé k škod,

nebs ty hlawa lidu swého chudého^

požíwaj w tom smysla twého,

aby toto praw rozsúdil,

newrného z rady pudil,

2 5 jenž takto pokutn zlost plodí,

k tomu wšichnu zemi k zlému piwodí,

afby naplnil swú skíni.

Obec jich w niemž newiní,

nebot oni toho newdie:

30 jedno, králi, na t toho hledie;

protož spatiž welmi piln radu,

af na t chudina winy nekladu.

Múdrý král máf múdré jmieti

w swé rad, a chce prospti

;

3 5 po rad pána poznati jest,

kterakú jemu chwálu dáti i est.

Wystiehaj se také toho.
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a£ jich nebude píliš mnoho;

w množstwí jest rozbrojenie,

w úmyslech swornosti nenie.

Král múdrý ten má mier wšady:

široký kraj a úzké k tomu rady.

Cizozemców w radu newnad,

a w chlapiech nadje nekla,

aby je winul w plnu swú radu,

neslušief toho twemu ádu :

ale swé urozené dobré pány,

ještof jsú we cti poznáni,

a dobré zachowali w twé zemi,

razit se raditi s lidmi témi

;

prawím z prawé wiery tob,

hodíE se obci i také sob.

Budiž tejto rady wzdy pilen,

neprátelóm swým budeš silen,

tiem odoláš mnohé wojn,

budeš kralowali wzdy pokojn.

A když pak bude po twé rad,

lehdáž po swé welebné wnad
máš wccnosti za stuol sésti,

jakož na krále slušie, jiesti,

kdež se množstwie dobrých brojí

:

ne u malém nebo w úzkém pokoji,

tu také a£ jiní sed,

každý podlé swého ádu,

jakož est na kom pileží.

Biskupy, preláty nebo knží,

tyf wzwlášl slušie w est mieti,

wzdy duchowním stuol poctili,

na jich duostojenstwie hled.

A potom když pak bude po obd,
bydl ochotn s swú družinu,

aC se k tob wzdy mile winú.

Tebali jest s tebú komu

mluwiti, nobud leii k tomu.

ei ochotn jich peslyše,

nehnwiw, ale wzdy tiše.

Daj každému ctnému odpowd celu,

a každý od tebe pojde s twaí weselú,

5 atby každý z nich mile dkowal.

Což slíbíš komu, aby to zachowal,

afby ti lidé potom neláli,

ještof jsú díwe dkowali.

Twé slowo aE jest isté,

1 o což dieš, a wše bude jisté
;

neboE wšeliká sprostná slowa

taf mají býti králowa

wzdy jistjší, nežli kdy pisahá

kupec, a swú ruku wlaslní ztahá.

1 5 Jižt jsem králi, mluwil dosti :

máš múdré a statené jiné hosti,

jestot jsú na to pijeli,

k tomu twú wóli oni zdli

;

afby každý z nich powdi,

2 cožby najlepšieho wdl.

Sokol.

Sokol tento najblíže stáše;

králi se podobno zdáše,

2 5 afby se toho neodwláil,

k tomu jemu raditi ráil,

o tom nic nein meškánie.

Sokol uinil hned kázánie,

i je se mluwiti tudiež smle,

30 ka: Králi! wz to ote mne cele,

wešken swt mušie na t zieti,

budešli jedno tomu sám chtieti

požíwati dobré z mládí rady,

zwelebíš swé jméno wšady:

3 5 Ti, ktož jsú poddání tob,

mj to nauení sob,

by na n ruky newztáhal

(

I
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a nikdy násilím na n sáhal ^

ale wždycky dobrotiw

bránil jich i milostiw,

af té milují, také chwálé.

Sáhaj tam pres mezi dále,

klož twým násile inie,

nebo toto jinak prowinie

zpurnií myslí nebo hrdostí,

k tomu nechtiece U\é milosti

swú službu poddáni býti,

tem se slusie protiwiti.

Když se pak poddadie tob,

pijmi jinú mysl k sob,

wypust z swého srdce zlosti,

pijmi je mile k milosti,

pak siehni opt dále;

nebof toto slušie na krále.

Tiem rozmnožíš swú moc spoi-e

na wše strany až do moe.

Nedwd.

Když sokol toto dopowd,

král wece: Nuže, ty nedwd !

praw také, což jest na twé mysli-,

nebo na to jsme w hromadu pišli,

aby každý podlé swého ádu

mn powdl swú radu.

Nedwd wece: ToC se stane,

poslúchajž mne, mój milý pane !

každýf radí, což kto iní,

(w tomt já jich nic newini)

mluw podlé swého pirozenie :

méí tudiež rady jiné nenie.

Mj we wšem jedno swú woli,

COŽE se jedno líbí koli:

sladké pitie, nebo jedenie,

i w spáni buíT twé chtnie.

Pakli kto na tom pekáží,

toE já tob smle razi

:

daj mu bez meškánie ránu,

dokudž neodstúpí na stranu,

5 atby se tebe twoji báli,

tesúce se ped tebú stáli.

Což iníš, aE každý chwálí,

ka : toC dobe, milý králi

!

10
eáb.

Tehda ihned po nedwdowi

wece takto k eábowi

král ka: Ty milý, šlechetný hosti,

prosím, radiž mi k mé ctnosti

;

i ó nebo umieš raditi, loE wd.
Pomlaw eáb i powd:

Ponwadž m nerácíš zbawili,

a mn wzdy welíš raditi:

protož, králi, bud hotow k slyšení,

2 ale nekwap hned k mluwení.

MluwenieE astokrát škodí

;

welmi iedko se pihodí,

by kto kdy pykal mlenie,

nikdy to slýcháno nenie.

2 5 Ktož chce mluwiti umti,

nau se prwé mleli.

Každý podlé pirozenie

dw uši má pro slyšenie,

protož jedna ústa k tomu,

30 aby práw rozuml tomu,

žeE jest toto na to znalé znamenie;

nebo jest užiteno mlenie.

Nechajt kto chce jiný breí,

protož ty ml, znamenaj ei;

3 5 nebud slowy welmi kwapen,

aby nebyl w ei polapen :

nebo mnohé králowo slowo

28
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býwá po sto letech nowo;

w desátejC se zemi stawí,

mnohýf ho w ím poprawí.

Málo mluw, ale i mnoho,

protož te wystéhám z toho.

Bud w tom posliišen mé rady:

piln sezi swé úady,

jenžto wládnú na twe'm dwoe,

at se množí twá est spoe;

nebudeš nikdy omýlen:

widúce, a ty sám tak jsi pílen,

budet každý hotowji

k twému ctnému, i snažnji

nad to o zemském úad.

Nemj se w tom také mlad,

obezi, kterak kto twú obec sudí,

at wdowy, sirotci, chudí

po zlej odsúzcné ztrát

plaíce netúžie na t:

wšickna wina na t spadne,

nebo twá milost najwiece wládne

práwem, k tomu wšelikými sudy.

Mnohým srdce tžce blúdí,

jenž od tebe jest usazen,

we jemu, aby byl snažen

prawdy pomoci každému,

bohatému i také chudému

by zároweii prawdu inil

;

a bych já jich nerad wínil:

jižf jest zjewno w každém kraji,

že tuto prawdu najímají

;

nejeden se w úad wkúpil

proto, aby chudinku lúpil;

což najwiece muože wydieti,

pes nájem chcef sob míetí,

a nájem pánu zaplatil,

a k tomu jeho tobolku zbohalil!

Což se kiwdy pro to stane!

Ach, zlý a k tomu newrný pane I

i zda jest rt tob na to radil,

aby miesto sebe jiného usadil

5 z penz w úad, toho lakomého ?

Prawím podlé rozumu swého

:

kdež se sudce tomu daru kojí,

mnohokrát kiwda jinému ostojí

!

Swú pi wede podlé swého chlnie;

1 o nkdy se také dsky zmníe

jedné stran ku pomocí.

Lakomstwí jest w také mocí,

žeE prawdu ke wšemu zasliení,

a práwo w kiwdu promní;

1 5 toE lakomslwo mnoho mraí.

Protož, a twá milost ráí,

muože toto dobe znamenati,

k tomu se na to lépe ptáti,

nebo jest toto, králi, twá práce;

2 tob to radím na krátce,

o tom již nemluw mnoho,

a 'jest co w úad zlého

nebo w zemském sud neádu

:

jsúli takowí w tom úadu,

2 5 nerod se k tomu již lenili

;

ale ra je wypleniti,

a£ se jiní jimi takowí (ne)kazí,

a w tej zlostí at se nezmaží;

také tiem, králi, nerod dlíti,

3 nedaj jim w tom déle býti,

a chceš k bohu býti sasten,

jejich zlostí neúasten.

Tak eáb skoná swé slowa.

Král lew jemu podkowa,

35 jeho welmí dobru radu chwále,

pak wezew na jiné král dále.
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Wlk.

Málo posedw, k tomu mle,

potom pak wece : Nuž ty, wle

!

rad také mi a nero meškati.

Ba, králi ! toC se má hned státi,

zjewimf wrn swoji radu

:

kdež móžeš, netrp hladu,

ktož chce jednati rýnské skoky;

ale ty wzdy naklad swé oba boky

tot jest welmi snadno tob!

Nebof já hádám wzdy po sob :

z sytosti buojnost pochodí.

I co tob, králi, škodí?

na swií se moc rozpomana,

zet mimo t nenie pána,

muožeš k tomu, co chceš, wzieti.

Pakli mne toho ráíš pieti

:

kráwy, k tomu owce na dwoe

XA-jdruf, i co£ jest w komoe.

Naleznut já cestu k tomu:

ježtoE mají potebu w domu,

Ave dskách zmatené píiny:

uwiežif já se jim i w ddiny;

nedaj jich ped se pustiti,

budúlíE žalowati chtieti.W mi lépe, swému hrdin:

komuž wzato, tenf jest u win;

na tohof se jest hnvvati,

chceliE z toho žalowati.

Le bez winy, le bud s winií,

ját se jim wzdy uwieži w ddinu,

wšudy wókol bera wzdy mocí,

budu lépe moci spomoci;

což kde wzieli, tu se ptaje,

z darów wzdy upominaje.

wzdyt hotow budu s swú zbei.

A cožt jest nás, wšfe jsme šeí,

diwocet hledíme z kukly,

na kohožbychom se schukli:

5 toho wiec buoh zapomane,

a se nám w ruce dostane!

Miluj tyto proto, ježto tak berií,

kozy, owce, swin z chalup derií

;

také je miewaj rád w swé rad,

1 o neboE se dobe hodí k swád.

Tudy twá milost dolíí

:

když wezmeš, nechajE každý kií!

Sup.

15

Potom sup se we uwázal,

jakož mu Král raditi kázal,

ka : Králi milý ! nenie škodné,

což wlk radí, jestiE podobné;

2 tiem proto ra nemeškati,

k tomu se na odumrlé ptáti,

kdež kto umel w kterém domu;

dobeE se já hodím k tomu :

na tetí zemi tudiež uiji,

2 5 kdež kto umel, ihned zwyji;

prolož powiemE tyto nowiny,

zdaliE by mi se dostaly ty ddiny.

PakliE budu malí sirotci

a od ehot jsú we dskách zmatci?

30 netbaje nic panského siídu,

do jich let wzdy držeti budu;

nebo snad ješt dále,

maje pomoc swého krále,

hospodástwie budu wésti

;

3 5 weškeren kraj móže se tiem penésti

a já poád z domu klidím,

což jedno tu prodajného widím,

28*
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necht tomu shníti dáti,

káži wše poád prodati.

Což tu koli, to wše zchytím,

k tomu wšechny lesy zmýtím,

aby mne potom pomnli

sirotci, kdyžby již dospli.

Pakli se jim udá zemieti,

teprw kwas a hody budu jmieti

:

wn já jich zapomanu,

a mn jich ddiny ostanu.

Ješlf by byl wiece bublal;

tehda král nau kynu, aby mlcal.

Jelen.

Ihned jelen podje ei
ka: Milý králi! nestroj sei;

kdež móžeš, jednaj pokoje,

to tob pedobe stojie.

Také' ra zlých nikda nemilowati,

nad nimi wzdy poprawowati,

nad newrnými zlými zlodji;

za prawdu tob ieci smji,

nedaj initi jim násile,

ale s dobrými ochotn a mile

pebýwaj s nimi, wina je k sob.

Tof já wrn prawím tob:

wešken swt ten o to stojí,

cht rád bydliti w pokoji;

nebo zlodji i násilníci

k tomu budu i wáleníci,

wálkami chliece dobyti,

aby mohli u pokoji pebyti;

k tomu to wedú neádn,

protož nedobudú snadn

násilím pokoje nikdy sob.

Protož, králi, prawím tob:

ktož dobýwá sob swú pýchu

pokoje, myslí netichú,

nebude ten w pokoji trwati,

nebezpeno jest s ním spáti.

Nebo zle dobytého ktož požíwá,

5 iedko tento sebú bezpeen býwá;

když se nenadje, bude ubien,

ktož tak zlý sbožím jest oblien.

Každý rád o pokoj stoj,

toC jest wzdy byl úmysl mój.

10 Mnohý bydleti neumie,

o pokoji také nerozumie

;

nebo tak drahý jest, nemá ceny,

swój pokojný staw promní,

i bude potom toho pykati,

15a wiec se zase k témuž nenawráti.

Ktož ctného stawu dobude,

blázen jest, a jeho zbude

dobrowoln bez pekazy.

Králi, twé milosti toho razi

:

2 pamatuj rád swé pedchozie,

kterak jsií oni panowali uboze,

bohu k tomu lidem jsúce míli,

dobil pamt po sob ostawili;

jich kroniky pemietaje,

2 5 na dobré se skutky ptaje,

lúž šlépjí aby rád chodil,

k tomu dobrým nikdy neškodil,

nad zlými poprawuje krut,

at twých dobrých lidí nemútie.

30 Tady dojdeš cti i sbožie

a potom milosti božie,

jiežto každý wrný žádá.

To tob, králi, má rada.

35
Páw.

Rytie páw tudiež stáše,

na krále swého mile hlédáše.
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Potom pak podlé téhož práwa

pi-ijide trieda na páwa.

Tento radí z smysla ctného,

ka : Jáf newd nic jiného

poraditi twej milosti,

nežli : podlé swé welebnosti,

králi, chod wzdy w krásném níše;

toC tob, králi, dobe slušie,

aby wzdy rozeznaný mohl býti,

kdež ty a twoji poddaní mohl jíti,

w krásném riíše se kochaje,

libost toho w srdci maje,

žes tak powýšený nad lidi

;

každýf se tebe ustydi,

nuíšie t \v est wiece mieti,

zdaleka na t má hledti,

wysoce t w mysli wáže,

jakož twé duostojenssvie káže.

Pemietajž u mysli wážn,

také o to stoj srdcem snažn,

aby se wnit s\yietil ctností,

jakož podlé twé šlechetnosti;

nebo jsi krásným ruchem ozdoben,

a tak budeš hned tomu podoben

k hrobu, jenžto zbielen po wrchu,

pak w sob má smrdutú mrchu.

Kuon.

Potom kuo ten mluwil swobodn,

ka : Mluwil jest páw podobn

;

odiewaj se wzdy bohat,

nebo to, králi, slušie na té.

Také tob prawím cele,

k tomu se mj wzdy wesele :

tanec, turnej asté klánie,

szowa krásné panny i panie,

at se tiem twé srdce kojí

;

když se sjedu páni twoji,

piprawíce se bohat,

mnohý cht zhoeti w zlat,

táhniíc pod swými klenoty,

5 tak a se siln sbhnu roty.

Tu mnohý na tom potkání

letnie se dolów neobrání,

a tak tžce bude ztlaen

;

protož, králi, nebu rozpáen,

1 o kdež tak se rytiesky sberií,

tepúc se, i w twá se zdcrií,

kiiec: réta! réta! w hluku

;

nejednohoE dobe ztluku,

opáiwše se na ruby,

15 k tomu jemu wytepií zuby:

tu mnozí swú wóli zdjí

w takém rytieském turnej i,

swých srdcí wóli napasií,

ktož jsú koli pi tom kwasu.

2 Po tom aE twé srdce slojí,

rytiestwief nechce pokoji

;

ihned potom bez meškánie,

kdežto stojie panny, panie,

bud hotow býti na tom poli,

2 5 kdežto twé rytiestwo kolí

;

wšady slyšeti trubae,

mnohý kií na wazae,

aby jemu dal dewo w ruce,

sáhá kopie bez toho kotiíe,

30 až se strach díwati tomu,

nebo teská jakožto z hromu,

aby se ty tiem ukojil

a wzdy rád weselé strojil.

35
Kohút.

Ihned tudiež podlé kon
kokot stáše, se kabon.
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k tomu mluwíše miíde dosti,

ka : Králi ! jáC prawím twej milosti,

bud dobroliwý swému lidu.

Pakli kto z nich nechce klidu,

aniž daj pokoje sob,

ažf se jeliž poddá tob,

ohlásíš tak swú moc w sady

;

protiwná msta i hrady

pod swú moc aby pijímal,

toho pro nic nepominowal

tch, ježto jsú wzdy w twej porob.

Nad to, králi, prawím tob,

aby nespal nikdy mnoho
;

wrn t wystéhám z toho:

nerod bydliti leniw s sebií,

aC zlý duch newládne tebú;

nebo ktož jest takto áblem lapen

a tiem hriešným snem otrápcn,

z hiechu w hi-iech jej ábel wodi

;

ant neije, co jemu škodí,

w duši, w tle hiechem hyne,

zatiem ten drahý cas mine,

ach žeC jej tak marn ztratí

!

wšak ho wiece zase nenawrátí.

Swé hrozné škody newidí,

ani se za swú hanbu stydí.

Když pak také bude probuzen,

teprw zwie, že jest byl obluzen

;

pozná se, swá wóle wzteklá

piemo jej wede do pekla.

Tiem snem nerod nikdy spáti,

a rac na to piln tbátí,

by se w dobrých skutciech trudil,

ty, jenžto spie, k tomu je zbudil

ctnými slowy i píklady,

jenžto nemají dobré rady^

ktož jest tak tžce zablúdil.

radím, aby jej ubudil,

k tomu tresktal jej z toho

kázní, jakož slušie na koho.

5 Wolek.

Wolek ten z wrné sprostnosti

wece: Prawím, králi, twé milosti :

ehož si se dobré uradil,

10 nebo na to swú mysl usadil,

nechtj toho promniti

a nedaj sebú nikamž hnuti
;

wed to wzdy u wrné priemosti.

Ale netru se we zlosti,

1 5 by wedl k tomu zlé zamyšlenie
;

tuE mé rady pro nic nenie :

ale w dobrém skutku snažn,

pracn wzdy i pewážn,

nenecháwaj pro zlé tomu lidi,

2 neboE buoh twé myšlenie widí.

Najprwé zachowaj sob

boha, toC já radím, králi, tob,

jenž prostu prawdu miluje.

Nadarmo tento usiluje,

2 5 ktož se wšem chce zachowati,

tot se pro nic nemóže státi

;

nebot se zlým prawda nehodí,

dobrý wzdy rád prawdu widí.

Nemiluj nikdy zlých lidí
;

30 a ktož prawdy nerad widí,

skutky zlými jest obtiežen.

Nebo zlých lidí, jich nepiezeíi

lépí jest, nežli láska k sob,

za prawdu toto prawím tob.

35
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Hus.

Hus jest pitomá známá naše,

ihned podle' wola sláše,

mluwiec, jakož na ni slušalo,

a kiíc: Slyš mne také' málo,

milý králi ! a jest toho pile,

projezditi se z kratoclnvíle,

ohledaj, králi, luky, sady;

w tom se drž >yzdy mé rady

:

nejezJ dále nežli míle,

wzdy se zase k humnóm chýle

pro píhody všelikteraké'

;

to mj na pamti také,

aí tebe nkto newzchytí.

Také, když se zechce napiti,

netrp žiezni pro srdenií mdlobu:

wína flašku mj wzdy s sobií^

kdyže se udá tak odjeti,

by se ml z eho napiti.

Osel.

Osel se z práwa bráníše,

králi raditi wzdy nechtieše,

ka: WieC každý, ktož zde stojí,

žef já, ani tudiež strýci moji,

nikdy jsme k tomu nezwáni,

kdež se piln radí páni;

ihned nás poznati po uší,

prawduC powdieti muší,

jakožto blázna po ei
poznají c w takowé wci,

nikdy newolají rádi.

Protož což jest do mé rady?

nebo já ponesu, což na m zwalé,

biem weliké i malé,

nic o to nestýšti já sob.

Protož, králi milý ! prawíni tob,

tys wzal na se briem wážné:

tebaf jest w tom pamti snažné,

nehowje prieliš SMému tlu,

nésti je s myslí weselii.

5 Král, knieže, i pán weliký,

biskup nebo prelát wšeliký,

cím w swt má wtší ícst,

tiem wždy u wtí práci jest.

Každému prawím na krátce :

10 sbožie i est nenie bez práce;

ale mnohý o to stojí,

Av sboží, we cti chce pokoji,

ježtoC nemóže se to stáli.

Protož nero o to piln tbáti,

1 5 by chtl kdy swému žiwotu

we cti jsa i dáti Ihotu;

neboC jest toto nepodobné.

Nad to, což jest tob škodné,

coby t mlo kdy potkati,

20 když by se uml wystriehati

po tch, jenžf naped klesli,

kterak jsú mnozí w zlosti sešli;

dotud jsú zlost nad zlost kladli,

potom tak jsú tžce upadli,

2 5 we ctí, w žiwot zhynuli,

potom jsú pekla neminuli.

I dnes ktož tuž ceslú chodí,

též jemu se takéž pihodí.

Tu cestu sluší minuti,

30 na jinú dobru se hnuti,

kdežto lidí nikda nepadají

;

tak upiemo jda pijdeš k ráji,

kdežE jest bydlo bez pekazy,

toE já tob, milý králi! razí.

3 5 Na osla loto wdie wšady,

žef nikdaž nejde tady,

kdež widí, ano klesají jiné.
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ihned se s tej cesty wywine.

Mnohý lowk téhož neiní:

>vida, kdežto padli jiní,

cti sob newáží, k tomu spasenie,

po nich pojde na zatracenie.

Tuto holúbek radí králi.

Králi! já toto radím tob:

mj wzdy pamt pi sob,

aby nikde w swé náhlosti

newstal, radím Iwé milosti;

a jest pak kto i prowinii,

nebo kto co nemúdre uinil,

ze se zdá jeho weliká wina,

k náhlé pomst wzdy píina,

nad to mj wždy rozmyšlenie.

Nebo tu sprawedlnosti nenie,

když sudce k swému hnwu siídí

;

tady mnohé k sob rt pelúdí,

že oni také od sprawedlnosti blúdie,

w hnwích kiw, zle odsiídie.

Kdežto sudce jest hnwiwý,

ten asto wydá siíd kiwý
;

hnw má w sob tyto moci,

ktož se jemu dá pemoci,

že z múdrého bude blázen,

in nectnost i nekáze.

Ilnvvem w swém rozumu lapen

náhle ke wší zlosti kwapen.

Kohož náramný hnw pálí,

ra toto znamenati, mój králi !

jakož diewím ohe swietí,

tak se e hnwem roznietí
;

mnohý pro pielišné ei
z hnwu pijde k marné sei.

Protož nic Icpšicho nenie

proti hnwu, nežli mlenie.

O kohož se hnw pokusí,

mlením jej najspieš udusí.

Tiem inem s boží pomocí

5 hnwu olejmeš wšecky moci;

pak pijda ku pamti zdrawé,

kiwé rozeznáš i prawé,

byloli se jest pro hnwati.

Toho slušie pamatowati,

1 o že twój hnw tžce uškodí,

a k tomu mnoho zlého piwodí,

i wšelikterakého jiného pána,

kterémuž jest moc nad lidmi dána.

Protož odolaj wzdy zlob,

1 5 maje tuto pamt pi sob,

žet buoh milosliw iní,

ne ihned mstí každé Aviny;

howí, trpí naše zlosti,

cht nás nawrátiti k milosti :

2 takéž od nás bude chtieti mieti

milosrdné wzdy obti.

Ješt, králi, prawím tob :

a chceš milostiwa k sob

boha mieti každé win,

2 5 tak bu milostiw chudin.

Radím tob milosrdn sieii,

nebo takéž zase budeš žieti,

Prawím, králi, pi mé wiee :

w kteréž koli míš miee,

30 w tuž, wz, mieru bude oddáno,

jakož jest \ve tení psáno.

Tak holub konec ei uiní.

Swin ohyzdná.

3 5 Potom se dosta na swini,

pakli wepe, jenž tuto bieše.

Slyš, kterak jemu tento mluwieše,
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ka : ToE jest, králi, má rada :

nebo což twé tlo koli požádá,

daj we wšeni wóli swe'imi žiwotu,

netbaj nic na swií istotu :

\v smilstwí, w skutky šeredné,

jednaj je w noci také we dne,

nechcešli jmieti toho zámutku,

w takowéin neistém skutku
;

budelif kto widti jej chtieti,

jedno se toho nero stydti;

na hiech ani hanbu tbaje,

na staw manželský nic nedaje,

(konej) podlé zlé swé žádosti,

zmaž se, wzkálej (se w) swé zlosti.

Tak mluwila swin prokletá

poád tato slowa nestydatá
;

byloCby každému dobrému mrzko slyšeti,

protož o ní nechci wiece mluwiti.

Hrdlika.

Králi milý ! pomni na to,

žeE tebe buoh powýšil proto

zde nad lidmi miesto sebe,

wz, žef on tomu chce od tebe,

aby plodil káze, k tomu est,

také wše, což wóle jeho jest,

duchowní w tom radu maje,

na boží se wóli ptaje.

Mej w tom píklad swatých lidí,

neboE každého srdce buoh widí,

kterak tito jsiíc w tomto žiwoté,

w ádu bydléc také w istot,

we wšeni se líbili bohu :

zajisté tob ieci mohu

troj staw, ježto nám zde ukázán

;

ktož tch jedním nenie swázáii

:

manželslwím, wdowslwíni, istotu,

nikakéž k wnému žiwotu

ani k spasení má áky.

Ktož jest koliwk lowek taký,

že tak bydlí bez zákona,

5 a w tom swój žiwot dokoná :

ten bez zákona zahyne,

wného pekla nemine.

ToE chci nauenie, králi, dáti,

ra w tom powolání státi.

í o Jsili k manželskému ádu

powolán, mj w tom mií radu :

bydliž, jakož tento zákon káže,

boží wóli nad swií wáže;

budelíE w tom božie chtnie,

15 ŽeE twój staw jinak promnie

budiž do smrti w istot,

wiece neptaje jiné chot,

wšeho se weselé wždy wzdále,

w istém wdowstwí boha chwále

20

Zajiec.

Zajiec po swé wáze plaše

také pi tom zboru stáše,

ka : Králi, mj se na péi,

2 5 nestroj se k nižádné sei;

ale w každé swé puotce

mj se jakožto na poskoce.

Netbaj na odnie také na mee,

nebo každý snažnji utee
;

30 ktož se brání, nezwítzí,

nerownt rychleji bží.

Wrána.

Chcešli se budúcie wiece škody

35 wystéhati, k tomu píhody,

naped rád pemietaj o tom,

což t koli má potkali potom.
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Tu e mluwieše wrána,

a kúc: že každá rána,

kteráž pedwdiena bude,

wždy jie clowk spieše zbude;

take'C ji snažn ^vymije,

k tomu se se zlú puotkú mine,

naped zwda, ne wty doby.

Chcešli zbýti již chudoby,

take' já radu dám k lomu :

najprwe' bud opaten w domu,

w hospodást\yí, nebo na poli,

asto sám pihlédaj k roli,

kdež twoji rataji oi;

kterak se twé sbožie spoí,

wše opust tš se tomu.

Také nejezJ daleko z domu,

•wšak nad to do zem jiné,

a twé hospodástwie nezhyne

;

aniž se kam ptaj za moe,

ekaj nowin w swé komoe,

tot já, králi, radím tob.

Ta se rada slíbi tob i kob,

strace, wrabci, k tomu strnadu,

wšickni chwáléchu tuto radu.

Beránek.

feeránek pokorn, k tomu tiše

králi rádi proti jeho pýše,

ka: Mj srdce wzdy pokorné,

k tomu wšechny úmysly dworné,

aby z sebe pustil (pýchu) z koen;

nebo buoh, pro nhožs ty stwoen,

kterémuž jest od poátku byla nemilá

pýcha, wždy jest ohyzdná byla.

ábel do tej wné propasti

pro pýchu musil do nie upásli.

I dnes, ktož se pýchu nadme,

tudiež do pekla upadne;

kdež jest plá a bydlo straslné,

tu jest pyšných bydlo wlastné,

kdežto Luciper jest jatý,

5 pro pýchu wn proklatý.

Ktož tak rtu w pýše sliíží,

tenf k nmu muší w tuž niízi,

w biedu, w smutek, wné hoe.

Protož každý daj srdce pokoe,

1 o níže se w sob, také nehrd,

pamatuje welmi twrd

w srdci pokorn, k tomu tiše

e swého pána Ježíše :

Ktož se níží, bude powýšen,

1 5 a powýšený bude ponížen.

Ta pedrahá jeho slowa

at wzdy jsú w twém srdcí nowa.

Buoh jest milowal pokory,

také na to zstiípil swé hory

;

2 mocný buoh, ježto wše stwoil,

znamenaj, klerak se jest pokoil

!

uinil nás, a sám se níže,

jsa powýšen na smrt kíže;

slowy uil, k tomu píklady.

2 5 Držme se jeho w tom rady

k tomu, myslí pokornú a islií,

tak pojdeme spolu k Jezukristu.

Cáp.

30 áp wece : Králi! mj za to,

žeE jest wrná rada tato,

beránek jest radil práw.

Ját pak radím o popraw :

nebo tito, ježto slowú poprawce,

3 5 pak skutkem slowú bezprawce.

Bu tob toho najwiec píle,

a se nedje lidem násile
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od téch, ježto poprawii mají.

Tak se na to piln ptají,

by mohli omluwu mieti,

tu, kdežby co bylo, u lidí wzieti

;

nic se k tomu neoblenie,

což jest w domu, wše wyplenie.

Nedopustit nikdy jeho zpráwy,

dokudž stáwá které' jeho kráwy;

skladiíce na winu kiwií,

k tomu obilé wšechno wyži^vú.

Když to Avšicko již utratie,

teprw mu ddinu nawrátie.

Tak wrný bude oblúpen,

a zlý, tenE bude ^vjkúpen;

jsa ohawné smrti hoden,

-wšudy w lidech jest swoboden.

Ach, zlý poprawce, nehodný,

wšem lidem i obci škodný !

wšaks wydán, aby zlé tupil,

ale sám aby žádného neliípil;

snad tomu opak nynie rozumieš?

nebo pro mald wc umieš :

pro hus, kozu nebo kráwu

lowka wydáš na poprawu!

Kéž se sám dáš w ruce katu,

sám snad jiným de sto kop platu

mocí, beze wšeho práwa !

Kyniet se pohriechu to stáwá,

žeE mnohý jiného ddiny

násilím drží a bez jeho winy
;

kterak tento chce poprawili ?

Za prawdu chciE toto powédieti

:

ktož tenž ml naj,)rwé spráwn

najwýše wiseti ohawn,

kterak tento prawý sií<l uiní,

ktož má na sobe lakowé winy ?

Králi milý ! drž se mé rady :

dáwaj takowé lírady,

klož wrn umjí wlásti
;

nedaj wlkóm owcc pásti,

nebo toto úad není malý !

5 kdož jest pak w dobrém poznaly,

tomu ra poprawy pieti,

ktož má boha na pamti

;

aE hubie žháe, také mordée,

také ktož na cestách z nich bére,

1 o jenž jsií w zlosti jedowatí,

aE poád wšecky utratí,

klije, jakžto w hlawu hada.

Tak bieše cápowa rada.

15
Koka.

Koka ihned mluwi potom,

kiíc : Králi ! pizi již o tom,

jakožE jest áp bratr wrne radil

k tomu, aby dobré poprawce usadil

2 na zlodje, k tomu mordée.

TakéE jest teba k tomu špehée,

ježtoE oste w noci widí •,

nebE jest obyej zlých lidí,

ŽeE swií zlost nezjewn wedií,

25 w noci wiece, nežli we dne jedií;

neradiE zjewí komu swé moci,

když jedno koho mohií pemoci.

Prolož ktož se na to snaží,

musíE mieti tajnií stráži,

zwda, kdež mají swé stawy,

tak ihned nad ním poprawí.

Tetiew.

Tetew podlé swého ádu

35 také wyda králi swií radu,

a ka ; Králi milý ! tobE razi,

chcešli býti bez pekazy.
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nebýwaj tu, kdež jest lidno

;

ale >A'zdy, kdež jest líklidno:

w skalách, w horách — ne na poli,

tudiež budeš žiw po swe' ^\ó\i
;

prosted lesów — ne ihned na kraji,

tut se tebe riedko doptají.

Pes.

Jeden pes tu také bieše,

ten wšech psów slowo mluwíše,

a rka : Králi ! radím tob bez nieškánie,

mj swe' wrné pi sob ústawn :

najwiece, kdež jsi po hostinu,

aE se twojí k tob winú,

ježto o twé dobré rádi peují.

Pakli co kdy škodného uijí,

úklad, nebo který skutek,

pro njžby tob pišel smutek,

swú t snažností ohradie,

tomu zlému dojíti nadadie.

Když pak spieš w swém pokoji,

af jsú wrni strážní twoji

\vzdy tudiež podlé tebe,

tak k libosti budeš bezpeen sebe.

Také (k) každému twému lowu

mj swú mysl wždy hotowu

;

honiž všelikteraká zwieata,

na shon nebo na tenata *,

tak in dle kratochwíle

zbudeš nejedné zlé chwíle.

Tak pes dokoná swá slowa.

Sowa.

I hned po nm mluwi sowa,

kiíc : Chcešli rád pokoj mieti,

kaž wšudy dóm dobe zawieti,

zámysle poet nebo radu,

od toho máš sjezdy s hradu,

aby doekaje tejto noci,

ukradl se jim wšem s oí,

wzdy se od hluku wzdále

(s) swými dobrými u mále

5 pi takowém temném asu,

tak požiweš dobrého kwasu

;

když se weškeren swt uklidí,

prostrann beze wšech jiných lidí

u pepití zdješ swú wóli

;

1 o potom což se bude líbiti koli,

to wše uiníš bez studu,

když lidé pítomni nebudu.

Sýcowa, k tomu kalúsowa,

tch wšech bchu tato slowa.

15

Liška.

Panna liška podlé swého obyeje

jakžto se pochlebník smje,

lížéci se, zhlédajíc znice,

2 wece: Žádný mój kralowice!

wšaks ty naše najwyšší hospoda,

nebos pošel již z králowého roda,

welmis krásný, k tomu máš dosti,

nad jinés poznán w múdrosti,

25 k tomu nemáš žádné wady;

protož COŽE jest tob teba rady,

by se jim chtl tak poddati,

nebo na jich radu co tbáti ?

nebo kniežata a twoji páni,

3^ ježtoE jsú krade wydáni,

COŽE nepodobného koli zwdí,

tobE prawdy pro nic nepow dí

;

uchopí t wzdy po wóli,

ehož se uradí koli,

3 5 chtiec, aby jich poslúchal rady,

nebs ty lowk welmi mladý.

Nero se tak zawazowati,
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daj se jim mnoho tázali,

a ty sám biuT k swé libosti

;

k tomu máš nás menších dosti,

ježto ac co na t z>vime,

nižádne'mu toho nepojíme;

protož což koli ZMÍme na jiné,

tof, králi, twej milosti nemine:

kteréž koli budií wéci

stalé w skutku nebo w ei,

což my zwieme na twém dwore,

lajnef poM íme w Iwé komoe.

Kuna, wydra, ktomu ryska

též mluwchu jako liška.

Luák.

Luák, k tomu kán myšie,

ty král na krátce peslyše;

tch bchu takowáto slowa,

kúc: Bud twá milost wzdy hotowa

k rytierstwí, také k šlechetnosti

;

tehda poni to z swé mladosti

wysokií myslí, k tomu hrdií,

maje w tom mysl twrdú

:

jeliž wstúpíš w mužská léta,

tož se zptíš jako seta,

pijma sob obyeje jiné,

nechaje sbožie i est zahyne.

Když ostaneš pi tom žiwot,

naposledy skonáš w tej psot.

Ježek.

Ježek i toto zwiee sysel

také bieše k tomu pišel,

ka: Což máš swjch twrzí wšady,

twrdá msta, k tomu swé hrady,

dobudiž na n za asu,

aby ml dosti soli k masu,

wína, k tomu také chleba.

lohof jest každému teba,

i rozlinií k tomu jimi spíži
;

nebo když se již zima piblíží,

jenž o tom musíš žiw býti,

5 nebude snad potom lze dobyti.

Wewerek.

Múdrý wewerek, a jest malý,

králowi tchto slow pochwáli,

1 o ka : Múdrá jest tato e jist,

ktožt chce rozumti ist

;

králi ! poslúchajž mé nynie rady,

a k tomu hromazd sob poklady

:

mrawence mj ku píkladu,

15 kterak se on bojí hladu,

jsa pemalikého tla,

tžké dielo snažn dlá.

Protož, králi, tob prawi,

dokudž jsi w síle a w zdrawí

20 k tomu, dobud pokladu sob,

(nebe já wrn radím tob)

jímžto twá duše omladne :

tch jistých zlodj neukradne
;

ped rezí a moly jest bezpený

2 5 tento nebeský poklad wný.

Špaek.

Špaek rozumnými swými slowy

takto ka mluwi králowi

:

30 Pomni wysokost swého stawu,

žes swým lidem wydán za hlawu,

nad lidmi tob moc dána,

aby t mli za pána

nad jiné w tomto žiwot
;

3 5 protož nebud rád w samot,

kdeže se udá býti koli,

w domu, w mst, nebo na i)oIi,
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aby wzdy wzdil swú mocnu ruku
;

nikdy nebýwaj bez hluku,

a se liem twé srdce kojí,

kdežto se twá družina brojí,

kniežata, rytiei, páni

wókol tebe na wše strany.

W nichžto mj swé poklady,

jimižto msta, twrdé hrady

premóžeš, kadyž potiehneš,

tak cti, sbožie dosiehneš.

Totof, králi, prawím také:

slyš rád reci wšelikteraké

w piesních i w každém prawení,

nac se které slowo miení;

uc se lak, aby rozuml,

potom též prawiti uml.

Rys.

Rysowé tento obyej mají,

wše w jednu šlapji stupají,

welmi jsú powolni wšickni sob:

také já, králi, prawím tob,

aby naped nešel nikoli,

budto k šturmu nebo na poli

;

tak jednaj, aC lidé twoji,

každý na swém miest stojí,

jakž kto šikowán w swé rot.

Když tak lid máš w té jednot,

s rowným lidem jsa tak pílen,

nepálelóm wždy budeš sílen.

Pakli bží nepítele,

ty ihned nemeškaj déle,

rychle se po nich zdwihni,

k tomu je bez meškánie postihni,

a to, kdežE jest w šírém poli

:

do lesa nehoii nikoli,

slíhaj jedno na ti skoky.

nebo wieš, žeE jest les široký;

w lese nebo w hustém chwoji

newieš, kde twój nepítel stojí,

aby se náhle newytasil,

5 k tomu twého šiku nezrušil;

protož drž se w tom mé rady,

aby škody newzal také tady.

Mjž také toto na konci pamti,

nebo slušie tomu rozumti,

10 aby z swého wšeho chtnie

piln dlal swé spasenie,

pust marnú wšicknu psotu,

chwátal k wcnému žiwotu,

kdežto wšichni wrní spji

] 5 milostí, wrií, k tomu nadjí.

Tmi tmi skoky bez zlosti

dosiehneš hned božie milosti.

Dotad rys SNvých slow ukrátí.

20
Papúsek.

Tehda papiíšek e uchwáti,

ka : Králi ! toC jsú pewrná slowa,

scastný jest ten, klož je zachowá

w skutku, w límysli nebo w pamti.

2 5 Raíž, králi, rozumti,

že k bohu nelze žádnému nikoli,

ktož zde chce jmieti swú wóli.

Prawím toto každému cele

:

ktož zde má swú wóli w tle,

30 dokudž žiw jest w tomto zdrawí,

teuE swé asy marn ztráwí,

a zde k tomu swú wóli utratí

;

pak když žiwot skoná smrtí,

bude poddán mezi zlé rty,

35 jich wóli plniti muší,

jsa jim poddán s tlem, s duší.

Protož wzdaj bohu swé chtnie,
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tak nalezneš swé spasenie,

když Nvzdáš bohu wóli smle.

Každému to prawím cele,

ktožby s bohem býti tak žádal,

k tomu aby swe' wóle ostrádal,

také dal wšecku wóli k bohu

;

zajisté toC já ieci mohu,

aby ml nadji jistií,

že twú swalií wóli islií

buoh ji schowá a neutratí,

a k twé ji poteb wrátí,

aby ji poznal wn,
u boha kraluje wzdy bezpen.

Opice wŠetená.

Potom wšetecná opice

wece : Mój žádný kralowice

!

oddaj swú wóli, k tomu chtní

na wšelikteraké dobré umní,

áry, k tomu zlato wzdy dlati.

O toC welmi piln slušie státi,

aby zwdl chytré wci,

k tomu neznámé ei,

i wšech jiných zemí hesla.

Pokus se o wšechna emesla,

netbaj na to, af se zkazí;

toC já tob, králi, razi,

nerod nic tbáli na to:

a i wšichni mají za to,

že ty tomu nerozumies,

protož mj ty za to, že w^še umieš.

Nad to, což kto kdy uiní,

nebo jakžto chodit jiní,

spate stihy i wše kroje,

nemjž nikterakž pokoje,

jeliž též dobudeš sob.

Tof já, králi, radím tob.

Skiwánec.

Skriwánec jasn a wesele

wece : Králi, prawímE cele,

5 bu wzdy mysli dobré a ustawinc
;

nebo žádnému mladému nenie sliné,

ktož tak swú myslí nic newládne,

pro malií wc w žalost upadne,

pro ztrátu, nebo rownú škodu,

10 nebo pro protiwnií píhodu,

když mu iienie wše po wóli

;

protož ty toho nei nikoli.

Pakli ráíš málo pehowti,

chciE o tom wiece powdieti

;

1 5 nebo peklo, jakožto slýchámy,

to jest upiemo pod námi:

tam wzdy bez odpoinutie

hiešní trpie, a wzdy se miítie;

tuf žádné nadje nenie,

2 než plá a zubów škípenie,

tma ústawná, wné hoe

;

protož pak w nebi nahoe

tamC jest swtlost bez pestánie,

w božstwí pediwné kochánie,

2 5 wzdy jest tam den, nikdy nenie noci,

žalost tam nemá žádné moci,

ani který nedostatek. O tom

chciE tob prawiti potom.

Prolož mluwení chci ukrátiti,

30 k swtu se zase nawrátiti,

jenž jest na prostedku obú,

k tomu má peklo pod sobií;

a pod nebem, jakž to wd,
o tom tob, králi, nco powd,

35 swt jest, toho založenie;

w nmžto nic ustawiného nenie,

asowét se wzdy w nm mnie.
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Tif wdie, kterakowéf jest cen,

w tomto ktož bydlí žiwot,

kterak jest poddán mnohé' psot
;

ac kdy kto sestie nabude,

blažen jest ; ac jeho zbude,

ac se mu kamos ukradne,

k tomu nezeslie zase pipadne.

Swt w sob jest prawá wojna,

iedko w nm chwíle pokojná,

jasný as, a potom mraný;

protož já nechci býti rozpaný,

by pro déšf, bláto, nebo mrazy,

nebo které jiné pekazy

chtl smuten a truchel býti •,

nelze jest toho nikda zbýti

žádnému zde w tomto tle.

Protož mj se wždy wesele

takéž w noci nebo we dne;

bud ústawné mysli jedné,

nehajžt se swt jakž chce mní
;

protož ty mj wždy ustawiení,

aby s welikií žádostí také

zpominal na nebeskú radost, Avšaké

w swt nadje nic neklada.

ToC jest, králi, tob má rada.

Bobr.

Bobr zwiee nco hliípé

wzdyE se rád u wod kiipe,

tenC jest promluwil k králi snažn,

ka : Wzdy se rád myj wlažn,

w teplé wod u wan se kochaje,

wšeho jiného wzdy nechaje
;

také mj swój žiwótek biele.

Nadto istotu w swém tle

zachowaj, aC se nezcrní,

od smilstwie nectného nepoškwrni.

Posliíchajž, králi, mé rady:

stawj sob twrdé hrady,

wše diewiem, k tomu bez kamenic,

netbaj na to nic, aC pewno nenie ;

5 také w tom dole blíže od wody,

newaž sob nic tejto škody:

aC se zruší a rozplyne,

udláš pak opt jiné.

1 o
Wlastowice.

Wlaštowice wcce k tomu :

Chcešli rád pewnénm domu,

chcif swú radu k tomu dáli

:

razíc od diewí nedlati,

1 5 také na bahn, nebo u wod,

a se chceš ustieci škod;

protož na dobrém základu,

maje w tom múdrých lidí radu,

ježtof raditi umjí,

2 nebo k wnosti rozumjí.

Kolawa nebo lasice.

Polom se dosta kolaw,

nebo tato dosti múde rozpráwie,

2 5 kiíc : Prawím tob jist, králi

!

že astokrát lidé welmi malí

we mnohých píhodách jsú platní,

iik|adni jsú, k tomu udatní

;

ehož nepemohu swú mocí,

30 smyslyf mají ku pomoci,

žeC tomu wzdy odolají,

asto silné pemáhají.

Mnohý poznán jest w chytrosti,

a se jest opozdil zruosti

;

35 protož mát toto od pirozenie:

múdrost, chytrost i umnie.

Protož slušie rozumti,
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kterak kterého niás w est jmieli

:

ne, jakož >vidíš, na jeho poslawé
;

ale uplaje se k tomu prawe,

když elnost nebo moc zwieš do koho,

tak jej mj w cest podlé toho.

Slatcík.

Slawícek ochotn, k tomu mile

wece : Králi ! bud twá -wzdy pile,

aby ml zpewawé ptáky,

k tomu piemislrné zpwáky,

maje >v tom swé utšenie

rozliných hlasów promnnie,

ježtof každý wzwlášt swú notu

srownáwá se s druhým w jednotu.

Také rád slyš hlasy lahodné,

jimiž twé srdce omladne,

k tomu twé Avšechno pirozenie
;

nebof jest toto zdrawé prodlenie :

pišce, hudce, k tomu maje

od strun wšelikteraké stroje
;

tiem se twá hlawa posílí,

maje takowú kratochwílí

od wýborných hudeb hlasu,

najwiec podletnieho asu,

ježto obžiewá wše koenic,

weselí se wše stwoenie,

když již máj w rozliném kwietí

draze weskeren swt oswíetí;

již powtie wšady hladké,

vr tom slyšeti hlasy sladké

we dne, w noci a w swítáníe,

od ptáków milé zpiewánie

w lese, w háji, nebo na poli :

w tom mj útchu k swej wóli.

Také toto i takií mierií,

aby bohu s prawú wierú

chwálu dal, jeho stwoenie

také w lom ml swé utšenie.

Mj tak kwasy kralochwilné,

a wzwlásl, což wného pilné,

á toho nezmeškáwaj tady.

Stehlík, ížek pochwálili této rady,

í rozliní jiní ptáci malí,

každý z nich tejto ei pochwali.

10 Welblád.

Welblúd nejsa tej postawy,

wšak welmi miídrú e prawi,

ka : Pistaw swé srdce k tomu,

kdež se žalost stala twému komu:

* ^ chudej wdow nebo sirotku,

majílí protiwnú puolku,

že kto kiw sahá na n,

mj nad nimi slilowánie •,

nemóžešli hned pomstiti,

3 ale slušieC s nimi žalostili,

tše je ochotn a mile.

Ktož koli trpie násile,

neliknuj se, jdi rád k tomu
;

nebo lépe jest jití k tomu domu,

2 5 kdež pláí, lkají, k tomu kwíelé,

než kdež jest kwas nebo weselé.

Miídrá slowa jsií tak diwna,

bláznóm slyšeti welmi protiwna,

jakožto slunce sowiemu zraku

30 ty králi nebýwaj myslí takií,

protož slyš rád múdrá slowa,

pemietaje je w srdci znowa,

wzdy pemietaj w swé pamti,

k lomu aby mohl rozumti,

3 5 tak piijde k užitku tob.

Také wzdy stud miewaj pi sob,

aC se w tob srdce wzdy leká

39
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w smilstwí každého clowka
;

protož mj wzdy mysl istú

k swému milému pánu Jezukristu ;

také styd se jeho wiece nežli lidí,

nebo on wšeckna srdce widí,

také twé najmenšie myšlenie

totof ped bohem tajno nenie.

protož prawím, králi, jist,

mj se we wšech inech ist

w každém miest
;

budeš na prawé cest,

ježto upiemo wede w nebe,

budeš jmieti radost sebe.

Slibuj toto, což móžeš dáti,

nero se obtžowati

slibem ani prací kterií;

wše, což iníš, iíi pod mierú.

W skutciech, k tomu také w ei
drž prostedek každé ei;

wše w hod lépe nežli mnoho,

ktož chee, ten znamenaj toho.

Sýkora.

Pak se dosta na sýkoru
;

ta mluwíše králi s pokoru

a kiíc: Sbožie swta toho

tof má w sob biedy mnoho:

ím ho kto wiece dobude,

tiem wiece nebezpený bude,

jakož trnie nebo ostré hložie;

takéž mine w swt sbožie,

práci, nepokoje piwodí

;

nebo ktož dlúho w sboží brodí,

a kdy tlem odpoine,

w srdciE mu tesknost nemine

;

anf pée srdce krojí.

Ktož piln po sboží stojí.

ten ho dobýwá tak snažn,

pracn, robotn, pewážn,

dobuda, drží je s welikií péí

;

chcif w tom ukrátiti ei

:

5 ztratit' je s hrozn prací a žalostí.

Protož, králi, prawím twé milosti,

žef wšichni lakomci skupí

jsú w swém rozumu hliípi,

majíce w tom sboží nadji,

1 o jimžto na wky neprospjí.

Protož dobrowolní chudí

tch rozum nikdy neblúdí;

protiwná škoda wšeliká,

ježto se swtu zdá weliká,

15 ta jim za wlas nenie škodná;

jich mysl tak jest swobodna,

žádným lakomstwím nejata,

ta drahá chudoba swatá.

Ktož jsú tak skrowni w žádosti,

2 chudí jsúc, majíc pedostí,

jsú bohati i bez sbožie,

bydléc w milosti božie.

Píbý^váli sbožie komu,

nepikládaj srdce k tomu.

2 5 Tak sýkora swú e skoná

;

potom se dosta rada na slona.

Slon.

Slon také stáše w tom adu,

30 ten králi dáwal takú radu,

ka: Ostiehaj snažn sebe,

nebof jsú wšady wókol tebe

rtie Istiwí, k lomu silní,

twého jsúc zatracenie pilní

3 5 bez pestánie, we dne, w noci
;

hledaj by je mohl pemoci

zpowdí, maje skrúšenic.
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tiem jejich wšechno iitšenie

zrušíš i wšichnu úl echu,

když se nenawrátíš k hi-ieclui.

DáwániE tob •vvédéti cele:

najwiec snuítíš nepítele,

bydle ustawicn w cnosti,

tof já prawíni twé milosti

;

mašli w tom které prekazy,

k tomu tob také lazi

:

\vezmi sob toho posilnnie

JezukristOAva umucenie.

Pomni na jeho krew drahií,

moc otejmeš swému wrahu,

pak sám nabudeš "Nvšie síly;

pomniž na to, králi milý !

proti rtu, swtu, tlu

mj k bohu nadji celií

;

což sám od sebe nemóžeš,

s Jezukristem wse pemóžeš.

Tof také slušie wdti,

aby pílen byl swých dtí,

af rostlí we cti a w kázni.

nedaj jim bydliti bez bázni.

Ktož na buoh a na est tbají,

w tom t wrn wystéhají:

nebo což obwyknú za mládi,

toC na starost inie rádi.

Bydle s swatým, budeš swatý;

k tomu s prokletým, budeš prokletý,

Noh.

Noh ten tejto ei pochwáli

a ka : KdyžC jsú dti twoji malí,

máš jich owšem býti pílen.

Tak jakožs mocen, k tomu sílen,

když pemóžeš nepítele,

toí já tob radím cele :

nesmlúwaj se s ním na poli,

což prawí, new mu nikoli,

wzdy jej nes do swého domu
;

také nau swé dti tomu,

5 dáwaje jim z toho wnadu,

aC též umjí za mladu.

Také prawím, králi, tob :

zlato miewaj wzdy pí sob,

kdež bydlíš w swém pokojí,

i o aC se twé srdce tiem kojí,

hled na mnohé poklady.

ToC konec nohowy rady.

Jednorožec.

1 5 Když král slyšal ei mnohé,

tehdy zwiee jednorohé

také mluwi swému králi jasn,

ka : Mj se wzdy ist a krásn

w skutku, w úmysli, nebo na díele

;

2 wzwlášt istotu na swém tle,

toho drahého pokládá, piln

chowaj, tot má rada neomyln

:

ktož panenstwie jednií zbude,

wnf jeho zase nenabude.

2 5 Protož mj se u mysli wážn;

k tomu mj se w istot snažn,

nebo ktož zde drží swú istotu,

ten angelskému wzdy žiwotu

rowná se, a má lísilé

:

30 Ježíšowi jest jím píle,

jenž swých neostáwá w niízi,

ktož jemu tak w istot slúží.

To také prawím za celo :

když zachowáš swé isté tlo,

3 5 mjž i mysl k tomu istií,

tak se zlíbíš Jezukristu:

istota w ráj nedowodí,

29^^
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kteráž z srdce nepochodí.

Protož, králi, mj isté myšlenie,

k tomu wz to bez pochybenie,

že máš Ježíše pi sob
;

protož, králi, prawím tob

:

howjž piln hosti tomu,

at newynde z twe'ho domu

pro hriech nebo zlé žádosti,

tak máš ihned Jábla hostí.

Tif mocn w twé srdce wsedií

a z hiechu w hriech t powedú,

nemajíc práwa k tob.

Protož rychle pij sám k sob,

aby tomu prawému ddici,

Jezukristu králowici,

dal píbytek swého domu
;

nebo on sám má práwo k tomu :

on t stwoil, pro t sstiípil,

k tomu drahú swú krwí wykúpil :

ne stiebrem, ani kterým zlatem,

ale hoce na kíži swým žiwotem.

Což se tehdy kiwdy stane

bohu, ktož jeho zapomane

po tak drahém wykúpení,

dá swú duši k zatracení

swéwoln, myslí proklatií,

•w ruce tomu pekelnému katu.

Pomniž na to, králi, piln,

aby we ctnostech stál siln,

nedada nad sebú mieti moci

dablu^ neboC nemóž pemoci,

ani w hriech piwesti nikoli,

jedno kto mu sám powolí:

tohoC on mocn osiehne,

za sebú do pekla bezdky wtiehne.

Jehožto pekelné moci

stež se každý we dne w noci.

Labu.

Labu wece: Radím tob,

dokudž máš as daný sob,

5 pla, k tomu kwiel na swé hiechy,

pust wšechny swtské útchy.

Blaženi jsú, ktož zde lkají,

neboE tito útchy ekají;

smuten bu, dokudž jsi w tle,

1 o aby pak umel wesele

:

nebo ktož zde rád w swt kwasí,

ten mra bude mieti hoké asy.

Hle swým rozumem, ktož ráí,

wšak nás ponucuje ku plái

:

1 5 pohled ped se, kam se stžíš,

že k pebystrej smrti bžíš

;

zajtra, dnes, w kterú hodinu

skoroli twoji roci minu
;

w žádný as nejsi jist sebe,

2 hotowlis pak? otiež sebe.

Ohlédaj se také z zadu,

kteraks ztráwil swá léta z mladu,

mnohým pešeredným dielem,

kochaje se w hiechu s tlem,

2 5 chwíli ztráwil, w marném kwasu

auwech ! co jsi ztráwil asu,

ježto se wiec nenawrátí

!

protož máš eho plakati.

Zwediž pak swój rozum wzhuoru

30 k tomu nebeskému dworu:

tam uzíš Ježíše krále,

s milostí jeho i w chwále,

ktož jsú jemu žiwi byli,

k tomu tento swt potupili :

3-5 tof jsú swtí muedlníci,

k tomu apoštolé, zpowdlníci,

panny, také swaté wdowy.
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nelze wyprawiti žádnými slowy

té radosti, kteréž mají dosti,

bydléc Jezukristu k libosti!

Do swrcho>vaneho toho msta

jedinká jest úzká cesta:

ktož kíž ^vezma s wierií cistu

nese jej hned po Jezukristu,

zapra s^vé wóle, k tomu sebe;

nebo tiito cestií puojdeš do nebe.

Ponwadž den ote dne odkládáš,

což pak tam k nmu jíti žádáš?

Rychle pla zde na swé hiechy,

lak dojdeš wcné útchy.

Hled tamto ped se do pekla,

nalit tam jsú zwierata wzteklá,

na hrozné potworné rty,

kdež hiešní žádají smrti;

protož slituje se smrt wzdálí,

pak je ohe wný pálí

;

tuf plá jest a hoe wné,
auwech, bydlo nebezpené

!

Nebo tiemto nejsme jisti,

w milostili ili \v nenáwisti

jsme? nižádný newie do sebe,

peklali hoden, ili nebe ?

Protož máme se lekati,

k tomu smilowánie ekati,

afbychom zbyli plamene;

le kto má srdce kamenné,

aby se k plái nezbudil,

kdyžby toto práw rozsúdil?

Takéf, králi, prawím tob :

opat swé swdomí w sob

welmi piln, toC já razí;

nebo tuto najdeš mnohé pekazy

w swdomí zpletené diwné,

swému spasení protiwné.

Uze se sám takto winného,

zdali kdy posúdíš jiného,

wida do sebe tyto winy?

Šastný, ktož toto záhe iní,

5 poznaje, což má wnit, wady,

nebof swé hiechy pláem shladí

!

Když spatíš srdenú schránu,

weziž pak na prawú stranu,

jenž se mní šestie tohoto swta,

1 o kteraks bydlil swá wšechna léta

:

w chwále, w scestí, maje sbožie,

obdaen jsa milostí božie

lásku, ctí w swt nemalú,

k tomu wše pro boží chwálu

15 což jsi w swt ml prospchu:

tohos pak požíwal k hiechu,

pln w hiechu swé žádosti

;

protož máš tch píin dosti,

pro nžto wzdy slušie plakati,

20 k tomu snažn se hiechów káti.

Kdyžs již hledl na prawici,

hlediž také na lewici,

totiž na nešestie tohoto swta,

ježtof lidí mnoho stetá:

2 5 kiwú eí, zlé píhody,

od zlých lidí mnohé škody

nemoc w tle, ztráta w sboží

:

tof jsú Avše poslowé boží.

Tak se nám buoh zde protiwí,

30 abychom jemu byli žiwi,

pustiec wšechny zemské žádosti,

pak táhli k nebeské radosti;

protož pepúštief tyto puotky.

A tys snad w tom nebyl krotký ?

3 5 nepijímáš toho již mile?

swú se wolí jinam chýle

libost jsi ml w swlské psot ?
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Dajž se winen swé slepot,

žes neznal božie milosti,

a mnoho snad in jiné' zlosti;

kaj se, nebo pla bez meškánie,

aC as nemine twe'mu pokánie.

Ktož w slzách bude sieti,

tent bude w radosti žieti.

Jižs slyšal dosti zuamenie,

žef zde nenie žádného utšenie.

JeštC >AÍece prawiti budu

o hrozném budúcím sudu,

když sám Ježíš, král wšech ctností,

pijde súdit s welikú welebností

:

wókol jeho ohe zplane,

tuf dobrý i hriešný stane,

potom jej uzí oko wšaké,

kteíž jsú jeho nenáwidli, také;

ktož se Ježíšem stydli

a pokorn jeho nepijeli,

\y hnwu budií jeho milost widti,

budet se jimi wzdy stydti

Ježíš, praw wzdy iny twrdé,

sete jich úmysly wšechny hrdé.

W ten den hnwu, k tomu smraenie,

ten den tesknosti i búenie,

hubenstwie, hoe, k tomu tesknosti,

den rychlý hnwu i žalosti,

den hrozné trúby nebo jeku

hoe bude tomu hiešnému lowku,

kdež nemá žádné spomoci,

nelze jemu zbýti božie moci.

Bda, hiešníci nezastní

!

když již twoji hieši wlastni

doHie toho, žes prowinil,

kúc: Te jsme, ježtos nás inil!

ze wšech skutków, z každé ei
wydáš poet, k tomu z každé wci.

Tehda w tom hrozném sudu

sotn swti hoe zbudu,

od zlých pak ei nenie.

Auwech ! hrozné rozlúenie.

5 Slyš to ktož hešíš bez studu,

kterak doekáš toho hrozného sudu?

když w tom posledniem orteli

buoh zlé od dobrých rozdlí,

ka : Pojdte, moji zwolení

!

1 o a zlým : Jdte, zloeení

!

af wás oheh wtný pálí

;

nebo jste mne w swte netbali.

Tuf plá a zubóm skípenie

w pekle wn, bez skonenie

;

1 5 neb jest pomysliti hrozno

hiešných rozdlenie rózno !

Jdte ! pojdte ! dw slow,

ktož je má w pamti hotow,

ten nechá mnohého bludu,

2 boje se tohoto hrozného sudu,

kdež sotn probude swatý.

Slyš, kesane hiechem jatý!

ježto strojíš marné kwasy,

a ka: Na tak dlúhé asy,

2 5 až do poslednieho sudu

na dluh já hešiti budu!

Protož tak iiem ukrutným smiechem

krmí dábla w sob hiechem,

tak w tej nadji obludné

3 zapomene swé smrti ukrutné,

jenžf jest hoká a tak strastná,

zlému kesanu wzdy nezastná,

nebo jej wydá k jeho zatracení :

slyš, kto má uši k slyšení

!

3 5 Protož dlajž každý swé spasenie,

nebo zde naše bydlo nenie;

chwátajmež tam wší žádostí
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k naší biidúcí radosti, i milosti

skutky iniec, sluojme u wieie íiste.

Pomoz nám k tomu, milý Jezukriste

!

bychom také wetué míze zbyli,

ale s tebii ay radosti na weky bydlili.

Ktož komu pirje a beze lsti,

pomoz jemu, pane bože! k swé milosti,

k tomu daj jeinu žiwot wcný,

jenž jest w tob wzdy bezpený. Amen.

Skládáno jest toto prmcenie

tisíc let od boíieho naro:>enie

pána milého Jezukrista,

?r lom poctu, hdtj'i se psacím: tíi sta

dcwadcsáté páté léto,

slal se jest konec reci této.

Ktoz témto knieikám jména íádá,

protož, wéz, zeC slowú: Noicá rada.

RADA OTCE SYNOWI.

MrawoiRiiá bás(M'i; zdá se též co Nowá rada pocházeti z péra znamenitého pána Sniila

Flašky z Pardubic. Zachowala se w rkp. knihowny Raudnické, weejné Pražské, a Musejní

a sice poslední z prwní ple XV století celejší. Tištna w Star. Sklad. V. 153.

Miídrý, ctný otec, poádný

swému synu byl jest radný,

jakž ho w rad neomýlil,

acE by se sám syn pochýlil,

ke cti, ku poslušnej wiee
;

doslif rady w také miee

bylo od wrneho otce,

k jeho ke wšelikakc puotce

swój ctný úmysl mu powdl,

a ka: Synu mój! by ty wdl,
kterak s tiemto swlem bude,

a se m pebyti udá,

k nmužto máš áky wiece,

na mé i na twé \ét^ ziece.

Já jsem skrze božie dary

lowk již tak welmi starý,

žet práce již nésti nemohu

;

protož z toho mocnému bohu

dkujit dliíze na krátce,

^ o k tomu jeho dobré matce,

žet jsem se tak krásn zstaral,

jakž m nikte neukáral,

ke cti za najmenší wlas.

Synu dajž buoh dobrý as
1 5 wésti žiwot na tej stop

!

Já tob dnes me, i kopie

wzdáwaji u wrné wiee,

zdabych na tob rytiee

dochowal z swého plemene,

2 od tak dobré matky jmene,

již jsi ml we cti bohat
;

protož i jeden pírok na t
nesahá w twých mladých létech

jedno sám cti nebu wetech !

2 5 Méf jest wše plné žádánie,

by to wrné požehnánie
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na l z mého srdce prošlo,

jenž od otce mile pošlo

w stare'E wiere to obnowi,

jež Jakob odjal Esawowi.

ToC má prwní rada, synu :

mj boha každú hodinu

w srdci, w ustawiné moci,

pokorn, we dne i w noci;

na jeho milií matku pomni,

jeho swatých muk se domni,

byf wzdy ped oima byly,

pomniž na to, synu milý!

jeho rány k srdci blíže,

znamenie swatého kíže

daj srdci pijíti zdráw,

jakož by wzdy widl práw

jeho swaté umuenie
;

a ho tu tlestn nenie :

w duši jest wzdy s tebií cele,

w tow mocn, wrn, smle.

Hodin swých u bože mile

nezapomínaj pi síle,

by byl toho daru hliípý.

Almužny swej nebud skiípý

pro buoh i pro jeho swate',

dojdeš tehdy cti bohaté'.

Také angelu pj zdrawie,

poklo na každý den praw,

jenžto dán ku prawd tob;

swatýcli ku pomoci sob

chowaj na wšelikých skutcích,

protož nebudeš w astých smutcích.

Mj na srdci to súkromie,

by t twé isté swdomie

wedlo od hiecha tak bedln,

jakž by neshešil smrtedln;

nebo hiech mysl, žiwot krátí,

nowiít hanbu se odplatí

starý, dáwný hiech pi wku,

asto na mnohém lowku
wšie dobré mysli wrah jest

;

5 ktož koli má k bohu est,

ten jest hiechem jako swázán.

Protož, syiiU, bud tiem kázán,

tak jakož má wiera k tob:

nedrž rád hiechu na sob,

1 o zbud jeho, jakž najlépe móžeš,

k wné radosti wpomóžeš

sob tiem, i swému wdi

:

istií, sprawedliwú zpowdí,

wrným utrpením za to ;

1 5 mj skrúšenií pamt na to,

budeš we wšech inech pláten,

zdráw, wesel i udaten

ku pobytí wšie cti spoe,

na zemi, také prosted moe
;

2 synu! tak wšie cti dosiehneš.

Když se k swtu táhl i tiehneš,

tehdy tob razí jist,

pijma ctné manželstwo, ist,

pebýwaj w nm bez omyla,

2 5 tak jakž by twé duše byla

skrze to u wné radosti

;

jinak nema swé mladosti.

Pakli t kto myslí jimi

k jinému zákonu piwinu

30 z twé žádosti a z twého chtnie:

jakž je koliwk procenie,

tak jej drž w tej kiípi praw,

jakžby ziskal duši zdrawie.

Mše swatá bud tob wzdy milá,

3 5 by twá plná moc i síla

k lomu pistiípila smrn,

když knz dóstojn i wrn
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s ilábleni bojuje mši sliíží

;

a twé srdce po lom tiíži,

jakožby na každý den chtlo

>vidéli swalé boží télo.

S tiem drže, wšeho dobudeš

:

sboží, scestí jmíeti budeš,

swým wšem nepátelóm sílen,

budešli lolio s wíení pílen.

Ješlét wíece razí k lomu :

00 promluwíš, slíbíš komu

s prawú wíerú, bez omyla,

byf z úst twých wzdy prawda byla.

Podle obmyšlenie tebe

také pílišné tžce sebe

nepi-elahuj w lidské dluhy,

afby twój slib nebyl tuhý.

K lidem wšady plnil wíerú

ciii, jakžby wládna swú mierú

podlé sbožie tak slibowal,

jakžby wždy swú wieru schowal

na lom i na jiném wážn.

Ktož swých wcí kterých snažn

uwie z límysla ctného,

wíz, by neoklamáwal nižádného,

skryt i ohlasn wšady,

bud o e, o sbožie, o hrady.

Také klewelných eí nemiluj,

po zlých klamiech neusiluj,

by se k tomu díelu nutil,

jímžto by dobré lidi mútil,

i sám nebyl wesel proto

;

protož nestój srdcem o to.

Ale neškodná spile pi smicchu

asto dobrým ctným útchu

iní, žef jich srdce mladí,

to nižádnému nic newadí:

ale škodnú, Istíwú, zlú eí

mnohým pijde k marné seí,

i také k šerednému úinku

pro nezaslnú, zlú nowinku,

jížf swého prostranstwie pizdí,

5 k tomu jiných est s sebú ohyzdí

bez winy
\
pak jíní lidé budu

o tom prawiti bez jich studu.

Protož, synu milý ! nero nésti

tch eí, jichžby dowestí

1 O nemohl podlé ctí poádné
^

pihází se muži nesnadné.

Jedinké zlé slowce proplaše,

tisíci jeho nenawrátíš zase;

aniž jeho swú silú nalíhne,

1 5 ktož darmo na í est siehne.

Synu milý! cest jest tak swobodna,

žeC jie i jedna e škodná

nenie k jejie potupení :

než po takém dowedení,

2 jakož rytieský zákon káže;

protož nad est nic nenie dráže.

31e, ruka, hiech cti poškwrní,

eí jí žádný nezrní,

krom ohlášeníe swta,

2 5 súd, jenž lidí tžce stetá
;

zaž by mohl každý umietí,

by mohl diewe smrt wzieti.

Rozumjž praw mé rad.

Zdaliby pak swú mysli mlad

3P sáhna, necht tbáti na to,

twrdil sob tuto e za to,

a ka : žeC mn také spomóže,

když eí nižádný ctí nemóže

odjieti druhému cele

:

3 5
protož já chci tehda smle

státi po swé wóli wšady

bu ctí s wadú le bez wady.
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Nechajž náhle toho swého smysla,

tof já tob z wrného límysla

i tof tob z plné rady powd :

tof pak mnozí lidé dobe vvdie,

kterak sob kto swií est wážie ;

tak se jedni druhými kážie,

a nehlasnií, tajnií eí.

Protož, synu, drž se mé wždy ei,

projdu twoji inowé wšady,

budešlí posliíchati mé rady:

jakž koho lidé poznají,

tak jej za to podnes mají.

Protož, synu, z mého zwstie,

pros boha za dobré sestie,

by t buoh wšie zlosti zbawil,

také t na cti uzdrawil,

jakž by neml uraženie

wn do swého skonenie.

Neb, synu, nic nenie tieže

než kohož to biem wieže,

žef má kterií wadu na se;

nemóže toho niím zase

nawrátiti, málo, nebo mnoho,

byf se nebylo stalo toho:

byf wšickni misti o to stáli

w swt, nebo najwtí králi,

chtiec toho úpln nawrátiti,

nemohiíf toho zaplatili

sbožím, neku misti jiní,

ktož proti swé cti co uiní.

Takf chci éci weliké slowo,

afby bylo w srdci nowo,

tob na wšeliké iny:

Buoh mocný, jenž jest jediný,

uslawil zemi i nebe,

ponwadž ponížil sebe

z wysokého božstwie swého za ny.

jsa buoh milý, wšady prostranný,

jenžf jest sám také w tle byl,

ekl : Tak jsem toho mocen nebyl,

by toto, což se jest kdy stalo,

5 by se to mnau odeslalo
;

než se jest wzdy stalo již.

Protož, milý synu ! když

buoh, jsa mocen wšech wcí,

nemohl jinak stalé tej wcí
1 o obrátiti, nežli za stalií,

protož mjž na to péi nemalú

we wšechny dni nebo hodiny
;

pomni na to, mój synu jediný !

také w srdci daj je pomnieti,

1 5 což budeš initi chtieti,

by se toto nestalo na tob,

jehožby nenabyl nikda sob.

Bud sprawedliw ke wšem lidem,

s dobrými súsedy bud úkliden;

2 bud nežádaje jich sbožie

bez práwa a bez dieky božie.

Wyššieho nad se cti z práwa

pro toho, jenžto est rozdáwá

w swtlých i w širokých záiech

2 5 na swt w bohatých daiech.

Protož já to asto wídám, také jiní,

žef pán buoh z chudých kniežata iní.

Rownému bud na wše rowen
;

chudšiemu na mysli skrowen

30 eí, skutkem, piezní k tomu.

NebuJ skiípý nikda w swém domu,

nebudeš na sob toho jmieti.

Událi se tob pizieti

rowných astých škodek mnoho,

35 newaž sob tžce toho;

takéž, jakož by se tob málo

od koho rowného tob dalo,
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nenij nan myslí tak tuhé:

piizi jemu prwé, druhé,

šedcsiilkrát z swé dobroty.

Nehcelif pak twej ochoty

>v lom schowati pro swé zlosti :

ohrad swé šlechetnosti,

k jeho prátelóm toho píle,

hran swého mocné, k žiwotu chýle,

bud ktož bud koliwék taký,

jenžto cizím tší swé zraky,

tak w té zlosti jsa omrcen;

ano diibel proto stren

s nebes, móže každý wdti,

chtl tomu, jenž nemohl jmieti,

i jest proto w pekle wcn.
Siehnelif kto na t píiecu,

bra swého, w srdci cest maje,

cizieho kriw nežádaje.

Aniž kdy mysl na to, synu, sob,

byf zlé sbožie bylo mílo tob

mimo cest twií i také duši,

tob tiíto radii ihned zruší.

Po ctném sboží sloj, chl dobyti:

ctnýmf jest sbožíem cli nabyli

na swl, dobrého slowa
;

ctným jest sbožíem chwála nowa.

Bud štdrý, jakž na t slusie,

pro skiípost nezmaruj dušie
;

pro štdrost nezahy také,

smiera dóslojna cli wšaké.

K swým chudým pi^álelóm mile

býwaj štdr, z oblášcie píle,

wrii nawísti jích mizí

:

tof jsú ctní a šlechetní dluzi.

Odpla tm, ktož wrn slúžie,

po twé cti srden lúžie,

chtiec t rádi wýše wznésti.

než twá moc móž l dowesli:

k tm nebud swé ruky Iwrdý,

synu, by príelíšn hrdý

chtl býlí k lidem swú wolí,

5 tohof nerazí nikoli.

Nebo ktož jest pieliš pyšný,

wysoké mysli pielíšný,

tenf lidem nemóže mil býti,

byf udatstwím mohl projiti

1 o wšecky walné seci skrze
^

wšak swú hrdostí omrzie,

každému na každií stranu.

Takm na welíkém pánu

prielišná hrdost zle slojí,

1 5 nebe se ho est sama bojí,

mniec byf jie chtl w líce dáti,

té ty w tom nerod hnwatí

;

bud pokoen k lidem wšady,

aby ml msta i hrady,

2 protož tej cti nebud lišší,

cím tebe buoh wíec powyší,

tiem bud pokornji wiece,

afby jiní na t zi-iece

wínulí se k tob spoe,

2 5 widiíc t w také pokoe
;

wníej t buoh ke cti zwelebí.

Milosliw s swú eledí

pebýwaj, což jie máš s wierú,

netraf jích jisl nesmrú.

3 Bud rád wesel mezi nimi,

oni s tebú, a ty s nimi.

Bud podlé jasného jewu,

jakž bez daremného hnwu
bez daremného waru,

35 odoláš mnohému swaru

ístú, šlechetnú dobrotu :

ne tak Istiwú twú ochotu



919 XIV STOLETÍ. SMIL FLAŠKA. 920

by stál milú eí po nich,

k tomu jinak myslil o nich;

takm by je sám zahubil,

tžce by se tiem pochlubil

;

ale beze lsti bu k swému

ochoten jakž i k každému,

s kýmž máš co initi na swt
\v které dobrot nebo pete.

Drž se wzdy obyejów ctných

pirozených pátel swých,

chowaj, netraf jich swú winií:

ti lidé najwíce hynii

na cti, na sboží, na slow.

Ktož sob pak piezni now
zí, ztratie swé ctné pátely;

protož bude piezni celý

hledati w chatrnej mn :

tiC jsú lidé w lehkej cen,

ke cli jsú lehejší tch plew,

dobef pisálinii na lidskú krew.

Protož bud s pátely mile,

chudé rád wzdy k sob chýle,

a bohaté wýše maje,

dojdeš zde cti i tam ráje.

Budešli dwoenin dáwný

u kterého dworu wždy ústawný,

tehdy toC chci ieci tob:

neznámé, ctné hosti k sob

wi rád milostiw z ticha.

Nechaje jiný jimi pýchá

:

ty wzdy nemj této hrdosti,

by jim w jich neznámosti

dopustil zlého initi

;

muožeš cti jich rád sliížiti.

Pakli již co umyslíš sob,

žet toto mílo bude tob

k swtu po rytiestwu jeti,

nepúštjž toho z pamti,

kdyžby se ctn zase wráUl,

by se hrdostí otwrátil

od swých chudých pátel proto

;

5 nebo k onomu slušie toto,

byt k sob je mile wi»ul,

s nimi z práce odpoinul

podlé ctné kratochwíle.

Pakli by se z nich násile

1 o dalo komu z ^^7^ššie moci,

ty, moha jemu pomoci,

jeho prawdy i nepomohl,

jakžby to piwesti mohl

jemu eí nebo iny,

1 5 jml by na se tžké winy,

ke cti tob uraženie za to.

BudeliE nésti mile zlato,

by ho takto dóstojn dobuda,

prwé panoší dobe pobuda,

20 potom pijal rytiestwie na se;

tak jakž tajn neb wýhlasn

ekli, že jsi rylie nematný,

dóstojen, ke wší cti platný.

Newed myslí pieliš k tomu,

2 5 by se tak již obložil w domu,

nebo které šeradné swé wci

jako sah z sluhy chtlby utéci,

byl pro swú lenost oblášen,

nebylby široce sasten

30 w takém marném obložení.

Stoj myslí po ctném odní,

by s tiem w swých jiezdách projel,

jakožby pak w nm wšie cti dojel,

protož byl sám toho druhu rad.

35 Nebu nikda nesastn w swád

w obcí, ani kdy w towaistwí,

budešli tak u plném množstwí,
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aby s sebú ctné družiny

neslráwil pro swé marné iny

skutkem nebo s>vádnii reci.

ChceliE se státi po ctné secí,

ježtoE móže probyli snažné

ke cti, i múdre, také wážné,

tob i twcmn milému dietéti

na swte k wné pamti,

k tomu rytiesklí cbwálu plod,

tu jenžto budeš w tej píhod,

kdež kniežata, mocní páni

táhnu k sob cirú plání,

chtiec swií wóli srdcem snieti,

a tof jich již nic nerozjeti

nemuož od té miee již:

k té swád, synu, swé srdce bliž,

w niežto isté odnie Iskne se

w irém poli jako w lese

pod kurííhwemi již bohat,

taf swáda chce ctné odplat;

kdyžto uzí již oko twé,

budiž tu podlé hospody swé

pilen tejto swády nemyln,

by schowal swé miesto piln

s malú eí, mysle mnoho,

protož se dokládajíc toho,

jenžt strachem i udatenstwím wládne,

bez nhož tob nenie snadné

býti udatnému mocnému nikoli,

nežli s jeho dobru wolí.

Swé hospod wren bud,

pro jeho est tak se tru,

jakožby také swé cti chrán

nebyl pro i w jedné rán

k bohu, také k lidem na swt,
jehožby ty sám, také twé diet

po twé smrti by škodu mlo.

jenžby neprostrancjí zelo.

Budešli který úad již mieti,

tot teba na to dobe pomnieli,

bys chowal pána i lidi.

5 Ktož t rád we zdrawí widí,

protož, synu, u piezni také

mj na to rozum múdrý wšaké,

ktož tob ke cti co ukáže,

ty toho sob draze wáže.

1 o Razit sob wšie obce chowati

:

mohlotby se nkdy státi,

ze by na jeden den oni byli

wšichni za jednoho lowka milí;

protož ktož také obec ztratí

1 5 jeden den toC wše zaplatí,

že se jmu proto zle stane,

žádný jeho dobrým nezpomane.

Bud swé chudin milostiw,

w jejich winách nebu zlostiw,

2 by je sám tak tžce súdil,

od statków hnal, tak ochudil,

od jich tžkého stradánie
;

nad práwo mj smilowánie.

Nero duše w tom tupiti,

2 5 swójC jest snaden odsúditi

k twej wóli samému tob
;

nebot nemóže pomoci sob,

aby se welmi práw inil.

Král jest Šalomún múdrý byl

3Q prawdy práwa nalezánie:

wšak súdíl podlé tázánie,

maje smysla nad to wiece,

atby jiní na to ziece

netratili ctného práwa.

3 5 Což nám stará múdrost dáwá,

wiz se na to wzdy pomnieti:

budešli zbožie, nebo lidi jmieti,
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nesiuI jich sám z swého smysla

;

in podlé starého ísla

s potazem ctných wrných, synu,

bud to o kterúž koli winu,

wyšších, také lehejších lidí.

Jakož twé srdce winu widí,

wydajž na to siídce swé

potom, af newynde z wóle twé

srdce twého umyšlenie.

Cože pinese jich súzenie,

budiž milostiw nad práwo;

budef to twé duši zdráwo,

i twej cti také ku pomoci.

Prijdešli kdy k takowé moci,

tuto radu na t již zachowám:

aby sirotkem, chudým wdowám

jich prawdy sprawedliw a mile

pomáhal i byl toho píle,

i wšem chudým s práwem téže,

a loto když na tob ležie.

Synu milý! již jsem wše powdl,

což sem najlepšieho wedl,

ježtot ke cli jist nenie mylné
;

jediné chci ješt tob pilné

k rytieslwí dáti loto znamenie

:

aby ctil wšechny dobré panie,

s prawú wierú jich cti brán,

aby kto zlú eí na n
chtl se pimíliti komu,

by se tak pimluwil k tomu,

jakžby zlá e wzdy zlu byla,

a dobrá to odmluwila;

podlé cti, dóstojné rady

aby jich est šíil wšady

;

k jich libostem jim lak slúžil,

aby toho dobrým užil

;

k tomu w jejie služb ustawien.

protož jejie priezni bu wden.
Wz to, synu ! ze sta jeden

muož sám od sebe býti piweden,

jenžto by byl ke cti ilý,

5 komuž dobré panny míly

u wrné milosti nejsií jist.

Ty nebu lak, lot prawím zajisté,

bud blízko již k rytíské chwále,

nebu ustawien nikda na mále

:

í o ktož u wiee ustawiné ceny

wrnií ženu bez promny

poziiaje ji w dobré postaw,

ihned dá swému srdci práw

po její kráse tužiti,

1 5 cht se pro ni dosliížiti

cti, k tomu rytieské chwály,

wz, ze toto lowk nenie malý.

Ktož tak ctnú milú sob oblíbie,

swú jie wrnú službu slíbie,

2 o i chce jie stáli wzdy w té wiee,

z tohof jest dobrá áka rytiee

w skutku, k tomu w šlechetnosti.

Jsa s ní u wrné milosti,

wšie ctné dobroty pln pro ni

2 5 wšelikak, pš i na koni,

k bohu, k lidem jesti ilý,

i ke wší dobrot smlý
;

ke wší pak zlosti strašen,

jako pták, jenž asto plašen;

3íi protož se zlosti pro ní žásá,

nebf mu míla, jejie krása
;

pro níž sob wlepšiej wóli,

cožt na swt iní koli,

we cti jejie milost bohat mien,

35 nechwátíf se jeho stien

ijeden šeredný skutek,

aniž ho muož který smutek
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pemoci w dobrém wcselí

;

lak mu milost ta, wiera wdí.

Prolož, synu, wqzH na to:

yvíví sob od panny pi-iozen za zlato

i také nad drahé kamenic :

žeE proti toj dražšie nenie,

ijedna wéc na wšem swté.

Komužto u wérnej pi-eté,

uwi swé wše známosti,

chowaj w srdci jich tajnosti

;

cožt powdie u wérné wiee,

>vz, kohoE znaje w té miere,

jemužby jich radu pronesl,

byf jie ten dále neotnesl

;

jakžby to klewetn prošlo,

a potom jich zase došlo,

žeby ty ml hoe proto.

Služiž wrn, a pomni toto,

by chowal twé dobré ženy,

budeš na cti powýšeny,

dobrých pani cti hledaje,

ale w swém srdci jedinkú maje,

do smrti jie a s wierú slúžil,

wším by toho dobrým užil.

Protož pomni na to, synu, praw:

prodlílit buoh twého zdrawie,

jakž swt poznáš, tak pebýwaj,

>v boží pokoe obýwaj.

K lidem milostiw srden

;

ktož s tebií bydle bezpen,

s ticmi bydli mile také;

k tomu nepátely Avšaké

waž u mysli tžce sob.

KebE já wrn radím tob,

neb na t to pijde wšelik:

budešli potom málo welik

na cti, chwále wšelikaké,

tohof jest nelze nikaké,

by nemusil nepátel jmieti,

ježlo tob budu záwidli.

Ten se neurodil nikdy

5 od poátku swta, by kdy

byl zachowán ode wšech lidí,

tot mi se již nikoli newidí;

buoh jsa u plné dobrot

zde na swl w swém žiwot

i o nemohl se schowati wsem,

jedni (a to) lépe powiem

jeho jsii w nenáwist wzali,

druzi jeho milowali,

také jemu láli druzí;

15 prolož jest buoh nebyl chzí,

by byl co moci odlúen
;

a jest od nepátel muen,

wždy jest pán nebe, i ráje:

pak jsi ty tiem jist, hiech maje,

2 aby trpl nepieze na se.

Protož, synu, to mi zdá se,

by tak s nepátely bydlil,

jakžby je wázal i osídlil

;

snažn ostiehaje sebe,

2 5 což nepízní dotkne tebe.

Wázíšli jeho k sob lehké ei,

mysl jej k sob tžce k sei;

i ke wší tajné píhod,

jezd, sed, sp i chod,

30 bu ostražen s nepi-átely

to má plná rada welí.

Seze lidské obyeje,

swlská obýwánie tak umje,

jakžby swé cti neporuše,

3 5 pomnl na swé pedšie duše,

nabud toho daru, synu, lichý,

by wšechny hrdosti nebo pychy
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dal swé duši zlým požiti.

Razit' swým piezším slúžiti,

doniž jsi we zdrawí s swtem,

aby milý buoh dal twým dtem

také to na jich srdci mieti,

twií duši milú wzdy pomnieti

u wrného otce wiere
;

protož jich duše wymieíe

pomni u wrném skrúšení,

jakžby to na swém skoneni

widl, w plné žádosti w ráji,

žef máš radosti pro m w tom kraji.

Protož budeš jmieti mnoho moci,

muožeš mn i sob spomoci

k žiwotu, také k duši zdraw,

a potom w božím králowstwí praw

twoji ddowé ped bohem se mnú

budii \v twój poslední den pede mnú.

Synu milý! tento ty poklad zachowaj

a mne poctiw již smrti dochowaj.

A když to otec wšechno dokoná,

syn jemu welmi z toho dkowa
^

5 k tomu poslušen byl jeho rady mile

proto, nebo jeho uenie bylo píle,

ka : Ote milý ! jenžs mi co radil koli,

w tom we wšem já tob powoli.

Chci bohu milému najprwé slúžiti,

1 O a po dobrých skutcích wzdy tužiti

;

potom také paniem, pannám wóbec

wšem budu slúžiti, nebo mi kázal otec.

Jedinká panna, jenž mnú mocn wládne,

po niež mé srdce w tuhách schne i wadne,

1 5 chcif její milosti rád do smrti slúžiti,

ufám její milosti, že mi toho dá užiti.

Tuto múdrý otec swú ec skonal,

k lomu jeho syn slib swój dokonal.

1

i

SWAR W ODY S WIXEM.

Tato k nirawokárným náležející báse zdá se býti také dílem p. Smila Flašky. Rkp.

w Museum z prwní polowice XV wéku, odkudž tištna w as. Mus. 1832. 148. Kdež i širší

o ní zpráwa.

Poíná se e dobrá,

ježto se s wínem swáíse woda;

protož ktoi chce ten swár zwdti,

musiet tyto kniezky dokonce peísti.

We jméno boží chcif pocieti,

protož chci o tom práci jmieti;

dalC mi jest knz tuto radu,

žef chci wyložiti tuto swádu,

ježtof se wadí s wínem woda;

20 tof jest opilcóm hrozná škoda:

muožli toto woda obdržeti,

musie jist oni wodu píti;

pakli jim wíno obdrží,

tehdyf opilcóm woda zmrzí.

2 5 Pimlúwajž se ktož chce kterému,

pomoziž pak druhu swému

;
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nebo ktož lépe peje komu.

lenC se ihned priláhne k tomu.

Woda swú wc clvwálí hrd,

pak se jie wíno brání twrdé;

pi-imhíwátaf sob hrub,

jednot se pied druhým chlub;

jakož lidé ten obyej mají,

když se wadie, rádif sob laji.

Knze Letku, s kým ty pak držiš ?

protož komuž lépe prihowiš ?

Ját tob prawím, knze Letku:

wezmi sob na pomoc babu Tetku,

chcešli lépe wod pomoci,

ili wínu k jeho moci

;

iiepomóžešli pak našemu wínu,

budeš jmieti na se winu

ode wšech kniežat i pánów,

také mnohých jiných mšianów,

že jiin záwidíš jich skutków,

k tomu nešanuješ jich trunków,

ježto wíno pijíc cinie.

Protož t oni sami zóstawí w piícin,

že ty toto proti nim iníš,

k tomu s jich neprátely držíš;

iieboE oni wíno wzdy milují,

k tomu je welmi rádi pijí,

woda neniet wzácna u nich,

protož u wínf jest kratochwíle jich.

Pakli chceš wod rád pomoci,

tehdy nebudeš mieti proti také moci;

nebof mocnjší s wínem držie,

protož twét ei je zmrzie.

Pakli již potupíš woau,

budeš mieti druhií škodu

pak toto od obecnieho lida,

neboí jest chudým woda libá

;

onit za wíno nic nelbají,

když zwlášt studenu wodu mají.

Pak wy, opilci! s kým držíte?

wy wzdy wínu naložíte
;

nebo neradi wody pijete,

5 protož wod wy uškodíte.

Wy pak tento obyej máte:

sedláckóm wodu oddáte.

Sedláci mnozí pijí mnoho wody,

w wšední dni, w swátky nebo w hody;

1 o za wínoí jest jim mnoho dáti,

musief se wod neliknowati,

chtjíc swé dietky žiwiti,

musief oni mnoho wody píti.

Pakli klo pocti wínem kterého sedláka,

15 dá£ jeho žena jemu za to hrnek mléka;

nebof má z toho chwálu i wesclé,

zet její muž jedl jalowé želé,

že nemohl jeho teluláž požiti,

musil je wínem smoili

;

2 polom jemu dkowali bude,

že on prwé toho želé zbude.

Držiž ktož chce s kterým koli,

jižf chceta mieti swii wóli

;

protož chceta se o ni slowy seci,

2 5 dobíe lépe, nežli kteí mei.

Nelzet jich jest rozwaditi,

musief se dosti nawaditi

:

kdyžf sob eí dosti data,

potom se o wše srownáta.

3u
Tuto woda bude hanna od wína.

Mistr swalého písma jeden

swé wóle byl jest nezbeden;

powoli sob jednu w tej lakot,

3 5 ežf se umdli na swém žiwot

:

jedl krmí laiiodných mnoho,

k tomu se opi wínem z toho,

30
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až sebú nic již newládnieše,

protož newdl, což sám bieše;

tehdaž ho towaiše jeho

odejdu jakžto umrlého.

W tej otrape jemu se zdáše,

zet jej angel pstowáše,

a neséše jej w tetie nebe,

anf bieše praw jakžto bez sebe.

Tuf jest tajné wci widl,

potom swým bratím powdl,

ka: Widch boha na wýsosti

sedícieho w swé welebnosti
\

toho w elmi piln patich,

až se strachy wešken tasiech,

co to bude, nebo má býti,

zdali chtieše siíd tu býti.

Woda s wínem se swadili,

proti sob se zasadili,

protož woda welmi wíno hanieše,

dobe hrze nežli wíno býti chtieše.

A tak se welmi spolu haniechu,

až bieše podobno k smiechu.

Woda se chwáli již poátkem

:

Protož tiem welebným oslátkem,

kúc, nenie ohe, zem, wietr a woda?

nebo to twero jest swtu zploda,

jimižto weškeren swt žiw jest;

protož toho woda jmá est.

Chwáléci se násiln tiem,

žef jest stwoena bohem samým,

duchem swatým poistna bieše,

nebo se nad ní ped wkem wznášíše

;

a že jest stwoena na poátce

wšeho swta, kúc na krátce,

z toho jest chtla mieti chwálu

dobe nad wíno nemalú.

Wíno wod odpowiedá,

a proti sob mluwiti nedá.

Wíno k tomu odpowd
5 potom wod, tak powd :

Obyej tento lidé mají,

že mne mnozí rádi požíwají;

když kto chce z nich hody initi,

žet mnohý k tomu wína musí dobyti;

10 a žef naped dadie pitie sprostnjšie,

a potom pak pó nm lahodnjšie:

též buoh milý chtlt t naped dáti

tomuto swtu tebe požíwati;

protož mne potom lahodnjšie,

1 "i k tomu pitie ušlechtilejšie,

byf wšichni hiesníci pili,

potom tiem chutnjší byli.

Bei studu tu woda odpowd.

2 6 Woda k tomu odpowd
kúc : Ját to do sebe wd,
mn koen buoh dal sladkosti

wšie chuti i welebnosti

;

protož sám mne buoh chtl požili,

2 5 když sob byl kázal wody dáti,

tehdáž kdyžto nad studnicí sedl,

a oné pohance tak powdl:
Zeno, daj mi také wody píti!

tu žádal mne Kristus požili,

^^ isté wodiky nápoje;

zdali toto nenie chwála moje,

že já woda, toto slwoenie,

teku již z rajského koeníc?

35
Wíno wod odpowiedá.

Wíno odpowd tomu tak

ka : Jáf pak lepšie wd wšak

!
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nebo u Nvinné mé jahod

iielzef jest tuto pijíti wod

;

protož buoh tomu koení moc dal,

w nmžto jest pitie zachowal

:

ktož pie, wíno mieše s ^vodií,

shyzdí wíno, uiní škodu.

Protož má z toho hubený hriech,

potom uiní lidem smiech
^

lili lo pro mdlú iní hlawu ?

protož spat swú postawu.

Woda winu odpowiedá.

Woda odpowd tomu také

kúc: JáC to >vd wšaké.

JsiíC mnozí na swt lidé,

ježtoC se za to oni nic nestydíc,

žef mne rádi wzdy požíwají,

protož toho lékarstwie mají:

w lete, kdyžto welmi horko b)^vá,

onen pije, tento twái- umýwá.

We tenít jest o tom psáno,

zet jest wode lékarstwie dáno :

w rybníce, w kterýž angel stupowal,

mnohét jest nemocné uzdrawowal.

Protož což jich jest zdráwo na duši

skrze kest, to každý rieci muší.

Wíno odpowiedá wod.

Wíno wece : toE jest tak,

tof já také wd wšak,

že jsi ty tak sprostná ta wodena,

a praw hlúpá jsi chudina;

protož jsi prawá chudomaka,

wzdyf se s tebe strhá sr . . .

.

Protož jsi ty hrubé stworenie :

ale met jest hrdé korenie;

w tobt se wzdy wálejí swin :

ale lot jim jest draho u wín,

Ponewadž apoštol, také buoh celé (?)

že Tymolheus na swém tele

uzdrawen byl w swém žiwot

5 wínem skrze jeho skrowné napit ie.

Ktož m kdy skrown požíwají,

mnohých neduhów zbýwají.

Woda odpowiedá.

1 o Woda wece proti wínu

a dá jemu takowií winu

kúc : Kéž Náman byl zdráw wínem

!

protož ho ml dosti plným inem

;

kéžE jest byl zbawen málomoci

!

1 5 nemohlo jemu toto spomoci

:

jeliž se kiípal u wod
sedmkrát swému zdrawí hod,

w Jordán, w tom perozkošném,

teprw jest byl zdráw w žÍMOt swém

;

2 od wodyt jest on lékarstwie wzal,

protož když jest proroka posliíchal.

Kéž jeho jest wíno uzdrawilo,

málomocenstwie jeho zbawilo

!

25
Wíno proti wod odpowiedá.

Wíno wece : Nemluw toho

;

ktož se tebe napie mnoho,

nadmef se pak jakožto buben,

budeC na žiwot jist huben :

30 we mnt jest jist lékarstwie prawé,

jáf jsem ranným lidem k zdrawie.

Znamenajž, kterak jest onen zlécu,

ježto bieše na púšti zseen.

Samaritán byl jest rann,

3 5 potom swélio neduhu jest zbawen;

nebo jsií nemli áky k nmu,

by co již mohlo spomoci jemu :

30'"-
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i byli jeho rány zmyty MÍnem,

ihned byl potom uzdrawen liem rinem.

Woda wínu odpowiedá.

Woda wece : ToE mi jest diwno,

k tomu tak welmi protiwno,

že ty již žádáš chliíby mnoho,

nemoha nikda dostati toho

;

wšaks ty již nesmiery poátek,

nebf jest w tob hrozný zmatek :

ktož se smie wínem opiti,

mlCby se wodii schladiti.

W písm loto psáno stojí:

We mnE se wšechno stwoení kóji

;

eky, wody nejednaké

obweselé msta, hrady také.

Wino odpowiedá.

Wíno wece wod takto :

O že smieš mluwiti pak to

!

jáf jsem tebe dražší po wše asy,

že mne nenie žádná woda dražší;

nebf wodii lejí pry pod lawíci,

pak m potom w istií sklenici;

wíno lejí w láhwice nebo w zlatnice,

ale wodu w stepy a w hrnce.

Woda jest nápoj wšech hlúpostí

:

kraw, koní, koz, husí dosti

;

wšecko se w tob toto wálé,

protož mnohokrát ústa zkále':

wínof pak smutku pry welí,

mnoháf smutná srdce obweselí.

Woda odpowiedá.

Woda wece: Což dieš k tomu?

nebo jsem já poteba w domu.

ímf jest lidem žiwu býti?

protož beze mne žádný nemóž býti:

mnú swaeno, také uištno,

a k mnohému jich užitku piwedeno.

5 W lesiech, w sadech, kdež dewo jest,

wšechno beze mne obmeškáno jest;

tof woda pkn uchladí,

protož wíno tof jie shladí.

Wíno odpowiedá.

Wíno takto jie powd:
zajisté tof já dobe wd,
žef toto hliípé hody budií,

když k tomu wína nedobudií
;

1 5 jestlif pak on k tomu bohatý,

welmif jest skutek mrzutý,

když wína nemají dáti,

na wodu pro nic nemají zwáti.

A k tomu ka: chcif šenkowati

2 pintu, nebo což jest libo tob,

teprw ochotn pojde k tob;

tuž teprw weseli budu,

ježtof wínem smutka pozbudu.

25
Woda odpowiedá.

Woda wece wínu tak :

Ty toto dobe wieš wšak,

protož jsem já toto sama uinila,

nebo jsem wiee wrata otewela,

30 kdyžto jsem syna božieho, Jezu Krista,

w^ Jordánu ktila od Jana Baptista,

podobenstwie starého zákona skonala
;

tof jsem wšechno dokonala,

kdyžf sem tekla z jeho boka

3 5 wše pro híšného lowka.

Protož užitenáf jsem tu byla,

hriechy lidské jsem omyla:
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nenielif niué pak toto chwála?

kéž se >víiiii lato test stala?

Wino odpowiedá.

Wíno wece : Znám to také,

protož pomohut toho také:

skrze t a twé poškwmnie

majíf duše swé utšenie

;

hiešnýmf jest smyta jich wina

milostí Jezu Krista, božieho syna,

skrze m wše sprawedliwjšie

k tomu pijímá i zwolenjšie.

te se, že jest toto wíno bylo,

o nmž jest tak psáno bylo :

Tof krew má ! a z boka jest mého

wylita pro lowka hriešného.

Woda odpoiriedú.

Woda wece wínu také :

Wšak nejsi poteby weliké,

wiece lidí oklamáwáš,

nežli jim užitka dáwáš.

Milé Avíno ! toli jest twá moc,

že t mnohý pije pres moc?

potom zitra bláznem bude,

pak za tri dni toho nenabude

na swém žiwot tejto škody,

zaplatit tyto hriešné hody.

Wodaf jest mátie wšie zem,

žiwého Avšeho stwoenie

;

protož jsem matka wšie skrownosti,

každému dám darmo dosti:

suchým lukám odwlaženie,

k tomu ddinám rozparenie.

Wínof, tebe málo uléwají,

jedinét tebú pochlebají.

Wino odpowiedá.

Wíno odpowd tomu

:

Protož což dieš wodo k tomu ?

s mezi tiem na ní welmi ktíce:

milá stul kabelku, a mlc wiece,

nemluw tak hrd o tom!

wšak máš chwály málo potom.

Protoli, že swcena w kostele?

1 1< wšak t pie kráwa lakéž tele,

k tomu zwiei-ata t lokají,

nebo t sob lacino mají

:

cím na swt wiece eho jest,

tiem ta wc lacinjí jest.

1 5 Protož já z swého koene

jdu do istélio stwoi-enie^

w istém orudí já prebýwám,

w žiwot swój priebytek mám.

Woda odpowiedá.

Woda wece : Tof jest prawda,

žeE mnohý tebe již požádá,

mnief, byt co byl tiem lepý :

potom jeho tak oslepí,

2j že oima wše bude widti,

ale smyslem bude blúditi;

neboE lahodn pijdeš k nmu,

a chce se zlíbiti jemu.

Protož když se již nalé tebe,

3t) tut nezná lidí ani sám sebe;

bylC by déle žiw na tom swt,

musie spieše umrietí pro t,

opiw se, mluwiti nic nemoha,

a wšak nectí lidí ani k tomu boha.

35
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Wíno odpowiedá.

Wíno wece takto k wod,

hanje ji k jejie škod

:

5

Protož ty pitie jsi welmi marné,

k tomu tak welmi ohawné;

nebo zlé wci w sob miewáš:

žáby, hady, štiery k tomu máš ;

petrhneš se bžec z skály,
i o

jesti w tob již užitek malý.

Nebo jest t Kristus promnil u m,
protož z toho chwála jest mn

;

Kristus tof jest sám promnil,

že jest z wody wíno uinil
; i 5

protož z wina wody nenie,

tehdyE jest mé powýšenie.

Ktož se wínem podpil smle,

mnief byt ml asto hiwen cele,

mnief sám, by byl prawý wítz, 20

protož sám snad nestojí za peniez.

Woda odpowiedá a konec s wínem iní.

Woda wece: Nemluw toho,

sty se, wíno, skutku zlého
;

.25
nebo se otec Noe opil tebe,

až práw sám již neil sebe

;

protož ležal tak rozmetaw se,

neádn welmi odkryw se.

Tehda jeho syn smál se tomu, 30

piwedl jiné bratie k tomu,

maje za zlé otci toho swému

;

pak jiný bratr pikryl hanbu jemu.

Pro t na swt pišel zlý rod,

když Lot opil se tebú i wydal plod; 35

opiw se Lot, wlastnie dcery

(že) swé uinil matery :

protož zlý skutek z tebe pocházie,

na jich zbytku lidem scházie.

Tuto mistr pišel sám k sob,

ze sna se prohudiw jako rob.

K tomu mistr tento, jenž se opil,

bez meškánie se wzhuoru zchopil.

Protož jeho oba spolu poesta prositi,

zdalilby je mohl smieiti

;

nebo se woda trháše,

a mistr toho se již baše,

proto aby se nestala škoda,

atby nezabila wína woda :

potom by snad neml co mistr píti,

tehda chtieše toto rád stawití

;

neb jest wody wiece na tom swt
nežli wína, tof wie malé diet.

Protož se woda na to trháše,

nebo sob dobe ufáše •,

wíno pak zrnalé bieše,

jedno se tomu smjíšie.

Tuto mistr ml myšlenie k tomu,

aby nepochlebowal nikomu.

Wece mistr tento tak stoje

:

Bylaby toto hanba moje,

by se co mezi wámi zlého stalo
;

peslyšta m welmi málo,

chci se k tomu pimluwili,

to wám nebude nic škoditi,

proto abyste se wiece newadili,

k tomu sob rádi slúžili,

potom swoji pátelé byli

takéž jakož kdy diewe milí.

Chci toto wzieti w ruce sám,

mluwiti wám jíž o tom nedám.

Oba swé ei pestásta,

k lomu jemu wše w ruce poruísta.
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Mistr takto nieii nimi sloje

wece : Slyšta, paní moje
\

již já také powéde wám

to což najlepšielio wiem k wám :

Pán buoh, ježto wšechno slworil,

wodu, wíno k tomu jest zpósobil,

dal jest wodu bydlu swtske'mu,

a winoE jest dal ducliowniemu.

Toto obé jest božie wzplozenie,

jestif kniežecieho urozenie

;

nebo duchowní staw bez swtského,

k tomu swlský bez duchowniebo

sám jeden staw nemóže státi,

aniž pánu bohu chwálu wzdáti.

Jeden bez druhého stáli nemuož,

tof každý wdti muož:

mše bez wína nemóže býti,

wodyC jest také k wínu wzdy piliti

;

nebof jest toto sám buoh ustawil,

ktož jest pak ten, ježto by to stawil?

nebo zboil takií wieru naši?

byl by podoben k Jidáši!

Tuto mistr chce prawda pntrédicti,

protož ratei poslúchati chtieti.

Wodyí jest swelu poteba,

5 potom wina také teba

;

protož oba jsta již dobrého rodu,

nebutaž sob na tu škodu.

Pomahajž pak jeden druhému,

zlibíta se oba pánu swému,

1 o jenž wás sem mezi ny poslal,

tomuto swetu k požitku dal.

Nehnewajlež w^ece sebe

:

dokudž jest zem i nebe,

dotud mezi wámi pímí ukládám

1 5 lúto mocí, ježtof od wás mám.

Mluwtež dobré wzdy o sob,

nemajíce záwisti wiece k sob
;

neite sob w tom škody,

ktož pije wiece wína nežli wody:

2 nebo ktož chce wiece wody píti,

snad nemá wína ím platiti

;

protož porutaž toto spolu bohu,

af lidé pijí, COŽE koli mohu.
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rihodich se jednií k tomu,

kdež nálezech w jednom domu,

práw také w tiíž hodinu

dwa, jenž pišla pohostinu.

Oba práw bez meškánie

dásta mi milé wítánie^

a já pibližiw se k nima,

posadich se mezi nima,

jakož asto w krm býwá,

kriciec : pani nali piwa !

jechomC se w odplatu ctíti,

podáwajíc sob píti.

Posliíchajtež tuto práw,

powiem wám o jich postaw.

Z tch jeden lowk bieše mladý,

nejmieše známku brady;

na nmž sukn šerá, umlená,

a k tomu kukla zelená,

ta také zedrána bieše
;

mošnu na hrdle jmjieše,

w nižby wložil, což mu teba,

mním že knihy, také chleba

;

a dešlky jmieše u pasa,

jakž je widiech toho asa,

i jinú k tomu píprawu :

wšef bieše školskií postawií.

Druhý ten se starší zdáše,

wzdy sed, bradku siíkáše ;

na nmž kabátec úzký, krátký,

a dosti zedrané šálky

;

5 okasalý tak dworn,

k tomuE bieše obut w škorn;

tyE biechu drahn powetšely,

a wšak okolo dr cely,

skrze nž widti nohy,

10 a také bieše wpal ostrohy;

toenku jmieše na hlaw,

tak jakž jej sezech práw

:

jistC mi se dwoák zdieše,

hbelce za pasem jmjieše.

1 5 Ten mluwieše hrd sed,

na swé špice pyšn hled,

ka : Nenie w swt toho,

ani kto má zbožie tak mnoho,

bych chtl jeho zbožie wzieti

20 a dwora se odpowdieti;

neb jest tu tolik utšenie,

w swt ten jeden nenie,

ktožby dwoenie okusil,

wcnfby dworiti musil.

2 5 Ktož mi o lepšiem bydlu prawí,

každý se we lži ostawi.

I
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Dotud niluw ústa triidi,

až i žáka na se wzbudi.

Ten mu k lomu odpowd
a ka: Já to dobe wéd,

a tomu já také wi,
že páni i také' rytieri

tit u dwora dobru mají,

i bohatí, to já znají:

ale ubožátka chudí

diw že se jim neostudí

pro zle' bydlo jich dwoenie,

neb již wétsí psoty nenie
j

tif se chodiec psotu klonie.

A nadto pak wy podkonie,

wy ze wšech najhorší máte,

krom že se w tom neznáte
;

byšle se chtli poznati,

swú psotu popsati dáti,

což ^^-y jie máte, podkonie :

>v swt Nvtšie psoty nenie,

než WY ji trpíte dobrowoln.

Ale naše bydlo školníe,

toE já tob prawi hole :

tuC je we wšem prawá zwóle,

i od pitie i od jedenie

;

w niemž nedostatka nenie,

myt netrpímy nikdy hladu.

Když již towaiše sadií,

tuf já dosáhna líkrucha ;

nenie partéka tak sucha,

bych ji nerozmocil jichií,

liem lekuje swému bichu.

I budemy dobe sytí,

k tomu máme dosti píti,

pitie ctného do nerody;

astokráte také wody

napijemy se pro zdrawie,

neb jest welmi dobrá hlaw.

Ba od ztrawy se mámy pyšn

:

masa, kur dosti pielišn,

tof jest, na každé poswiecenie

5 \v niemž nedostatka nenie-,

když to koli u nás býwá,

mámy pieliš dosti piwa.

Ale wám miesto sniedan

dadie políek zárann^

10 wšak jste jedno zárann syti,

býwajíce wzdycky biti
^

miesto jedenie obda

tepakám kyjewá rána pisedá.

A když žák pesta mluwenie,

1 5 dwoák wece : Toho nenie !

okie se na hnwiw,
a ka: Žáku mluwíš kiw,
bychom byli hladowiti

u dwora, a kyjem biti.

2 Ach pehubená partéko

!

i co jest w tob ei této

o nás (paniciech) mluwiti teba,

sám nejsa nikdy syt chleba?

Co dobrého do wás žáci ?

2 5 wšak jste hubení žebráci,

jenž teete dóm od domu,

hekajiece a chtiece tomu,

by wám dali jichy mastné.

Auwech, waše bydlo strastné !

30 tuf wám dadie partéku rženii

a s tiem wás pesky wyženú;

pakli již na waše šestie

wám dadie w nkterém miest

jichy nemastné a málo,

35 wey, kak se wám dobe stalo !

již se wše zdálo po wóli,

s tiem pak bžíte do školy,
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a to s welmi dobrií myslí,

mniec, byste na hody pišli.

TuC wás pak starší omýtie,

i chléb i jíchu wám wzchytie,

budúE se nad wámi mstíti

hnwy, nejsúc dobe syti.

Ach, tof wám psota nehowie !

Slýchal jsem dáwne' píslowíe,

žeE žákóm draho waenie
;

protož ty nechaj swaenie

se mnu, neb já také wd
prawiti o wašej bied,

což wy jie máte žáci.

Ale my panici dwoáci,

když my již za stolem sedem,

inhed na se lucemy chlebem
;

myt nic nešetímy toho,

neb ho mámy pieliš mnoho.

TuC nám dadie jísti dosti
^

pakli že pro jiné hosti

nás kuchai zapomanú,

inhed já od štola wstanu

i bžím tam sám k kuchyni,

dadief mi dosti zwiny;

pakli nenie, ale kaše,

to jest wše útcha naše,

že jie ukydá druh druha,

a tudy nás mine tííha.

Nkdy se wlada w m wpeí,

a m swií holí udeí

w pleci nebo w hlawu ranií

:

inhed já odbhnu w stranu,

tohof nikakž nenechají,

od matee mu nalaji

;

krom le (by) byla hluchá,

lož jej nepowzní u ucha.

Když pak bude po weeí,

co nás koli dworské sbi,

béemy se dolów s hradu,

a netrpiece w niemž hladu.

Ale wy žáci nebožátka,

^ ach! že wás jest waše matka

tžce nosiwší w žiwot

pirodila k takej psot!

já se tomu welmi diwi,

že jste jedno bitím žiwi;

10 wšak wás za obyej tepií,

jednak burcují, jednak swlekú,

wymýšlujíc muky nowé,

a wykaziec metly bezowé.

Netaže toho doieci,

1 5 žák se chtieše hnwy stéci,

a ka : Wy podkonie hubení

!

wšak jste wy tak zahubeni,

u wás jsij zakrsaly kosti,

pro psotu nemohiíc rósti.

2 Kdyžs mne se necht zbawiti,

již chci z knih o tom prawiti,

což já o wás psáno mám

:

Když jeden jel cestií sám,

hodného pacholka ptaje,

2 5 podkonie sob nemaje ^

tu se jemu rt pokázal

a inhed mu se pikázal.

I slúžil mu k jeho wóli

;

což jedno rozkázal koli,

30 w tom nikdy nebyl rozpáen,

a wšak asto za MTch wláen.

To on wšecko trpl mile,

až práw do jedné chwíle,

když se tak powtie zrudi,

3 5 hroznu slotu s dešem zbudí,

o nmž jest strach powdieti

:

šastný, ktož mohl usedti
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toho neasu pod stechu !

rtu nebieše do smiechu,

ano s nho šaty berii

kukhi i pláš s hrdla derii

podlé obyieje i práwa,

jako se i dnes tiepackám stáwá.

Opt pak wše téhož asu

slunce pokáza s>vii krásu,

pusti swój paprslek jasný
;

by cas horký, welmi krásný.

Tuž panoše každý zwláše

pacholku podáwá pláše,

a pláš mokr a pln deše :

tu se teprw ertu steše.

I zjewi se pánu swému

a takto powd jemu:

Tutof mého bydla nenie,

beruf pane odpušenie;

jižC jsem (dobe) zkusil toho,

majíE zlého bydla mnoho

tepaky, kudyž se obrátie,

wzdycky w psot chwíli krátie.

Wiece mluwiti nerod,

inhed se kamosi pode
;

wyprnu se jim wšem s oí,

jedné že se wicher zatoi.

ím ty se pak chceš chlubiti ?

widíš, že rt nechtl tepaku býti

;

to jest wzdy dosti znamenie,

žef horšieho bydla nenie,

než wy je máte tepaky.

Ale já když sedím s žáky,

bez chlúbyf chci powdieti

:

tuE jsú mnohé mstské dti,

jenž jsú také pod mú stráží,

tyf já wšecky metlií káži,

a sám se pak bilie zhojím

;

w swátek se ho nic nebojím.

A když (pak) pijde as poslný,

mn wdný a welmi radostný,

o nmž jest dlííhé prawenie,

5 co mám tehdy utšenie I

když já již budu na poli,

ano wšecko po mej wóli
^

newiem nie o chudob,

jsa sám dobrowolen sob;

lojakžkoli pijidu ke wsi,

až inhed bojuji se psy,

an každý pre bže skolí,

a já jej ranil swú holí.

Jakž m náhle sedlky zoie,

1 5 milostiwf ke mn skoie,

neuinief k tomu len :

padnií na svvojí kolen,

tuC mé obrázky celují

a m daiti slibují,

2 teplíce se w prsy náramn,

tiežiec, cobych ráil ? na mn.

JáC je za wajce poprosí

;

anaf inhed bží k koši,

i po wšech se bradách zplazí,

25 a kde které hniezdo, zlazí,

we wšech kútiech piln hledá,

mnt wzdy práznu jíti nedá.

Pak odtad pojdu s radostí,

a nabraw již wajec dosti;

30 a kdež se námte slepice,

hus, nebo která kaice,

když já ji popadnu koli,

tej jest wzdy jíti do školy;

a sedlák se chce hoem wztéci,

3 5 wšak mi nesmie nie ieci,

ani protiwného slowa,

boje se pohonu do Pasowa.
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My žáci i také kiižie,

kamž koli po swt bžie,

to we malá wc nenie,

nebojíme se obšenie

:

ale wy, hubené panošky !

wy nejste bezpeni trošky,

wy strachy zdrastíte kšici

jedlic mimo šibenici

;

wám se teba ohledati

a ped sebú se žehnati,

neb jest piln teba toho.

Dwoák se rozhnwa z toho,

a ka: Misero newlídná;

k emu tob ta wc nesklidná ?

Wšak ty za plesku nestojiš,

nebs huben ; metly se bojíš,

a jsi žiw na swt sotn,

obcházeje se robotn.

Ty se robotn obchodíš,

k tomu we zlých šatech chodíš;

tot hanba nenie w školském bhu.

Kterak pak o twém noclehu?

ty ležieš na kamnách nynie
\

ale až bude ondy zim,

inhed se o to s tebií swadie

a na kamnat wiec nedadie.

Ješt bude tob blaze,

dadielit léci na podlaze;

tu ležíš zle a dosti nemkce,

zimu se tesa a zuby šekce,

a k tomu wstáwánie ranné.

Když se pak na t dostane

wšecka školská pracná tieda,

teprw tob bude bieda!

když již dieš, že zbudeš toho,

nikoli ty neznikneš toho;

tu tob wše zpósobili

:

školu mésti i ztopiti,

niehož nic neminuti

;

a kde pak odpoinuti

a léhaje welmi twrd?

3 Ale jáC se mám od toho hrd.

By ty widl mú posteli,

když já sob slámy nasteli

!

tuf já ležím u pokoji.

Nkdy také pospím w hnoji

;

10 toho já neiním pro jiné,

krom když dšem zmoknu jediné,

by mé rúcho zsechlo k jitru;

toC já wstana pkn wytru,

cht by na mn stálo ist.

J 5 To já prawi k tob jist,

žet se mne chlapi bojie;

kadyž chod, nebo stoje,

pokornt se mi klanjí,

wezde : Wítaj panice! djí.

2 Sedláci pede mnau sršie^

i také slepice pršie,

s nimiž já mám hroznu útchu :

kteréž dosáhnu do mchu,

taC se wiec nepozná zase,

2 5 sniemt ji s towaiši w kwase.

To také prawi neskryt,

že nemám pée na bitie

;

na tombych já mohl pisieci,

že w tomto celém msieci

30 nejsem já bit pro mú winu,

krom wyjmúce jedinú

:

le kdy z klamu po hlawici,

neb za wrch, nebo po líci.

W tom já nie pána newini,

3 5 neb on to wše z klamu iní.

Mám pána po wšej swej wóli

:

dát mi, což poprosím koli

;
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máf mi nowý kabát dáli,

netáhneC jeho jedné zedrati.

Což mi se pak nedosláwá?

když mi jedno hla>va zdráwa,

wšak netrpím psoty wiece.

Ale wzdy pra^vdu prawiece :

já z mladil na swej hlawici

nosil jsem téžkií prielbici,

doniž jsem rynéem byl

;

ale již sem já té psoty zbyl.

W tomt se pochlubili mohu,

a z toho dekuji bohu,

žef jsem tak welmi powýšen

;

\s sem žákóm mohu býti pyšen I

Sám wžak znamenaj cti této :

jsem podkonim sedmé léto,

a k tomu mám dobru nadji,

a to jist ieci smji

:

netáhnef pán dluhów zbýti,

mC chce stelcem uiniti

!

pakC neponesu tlumoka,

ano samostiel u boka,

a k tomu pak škorn istá,

na niež hakiíków na ti sta.

Kdež budu w neznámém kraji,

mC wezd za pána mají.

Protož, hubený sag-itái

!

i kacíf jsií twoji swái?

proti mn wiec nero mluwiti,

nebe jest wn we psí býti

;

wám jest pisúzena psota,

byste ji mli do žiwota.

Žáku to bieše proiiwno,

wece: Jest mi welmi diwno,

hrdlí e slyše od tebe
;

i zda sám již neznáš sebe ?

wy tepaky ubožátka,

toC wám nikdy nenie swálka.

Wšaks ty hubená satrapa,

ím chceš lepší býti chlapa ?

na každý den hnoj kydaje

5 a k lepšiemu áky nemaje.

Wšak ty se newrownáš žáku,

neb my mámy lepší áku,

ne jako wy chlapi hliípi

:

z žákówf býwají biskupi,

1 o komuž toho bóh popeje,

w njž jest má dobrá nadje.

Prodlít mi bóh mého zdrawie:

až bude o swtém Wáclaw,

ježtoC již daleko nenie,

1 5 pijmuC já prwé swcenie
;

inhed sob pleš probolí,

a kto mi pekazí koli,

tomu bude nelze zbýti,

wzdyC mu jest pohnánu býti
;

20 zaplatit mi to dosti draze,

pojie semnií calet w Praze.

Což mi pak bude škoditi,

když já již budu choditi

hrd w mešném riíše zlatém,

2 5 jsa knzem nebo prelátem ?

když já budu w kostele,

a ty stojíš jako tele

w swém zedraném ruše letn,

na mne smieš hledti setn.

3 Protož nebožtíku lichý,

razíE to, ostawni se pýchy

a se mnií nechaj swaenie
;

wšak widíš, že statka nenie.

JešeC nad to wrn prawi :

3 5 chcešli prodlenie swému zdrawí,

nebudiž wiec dworskú chasu,

tak snad prodlíš swého asu;
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jinak zhyneš na žiwot,

nebf nenie konce wašej psot,

aniž jesti lepšie áka.

Protož razi u sedláka

pistáti w dobrej ddin,

zda t tady psota mine
;

tu tepa w lilawu pšenici,

obráníš se šibenici.

A když žák swií ec wylíi,

tu se dwoák inhed wztyi,

hnwíw na trasa hlawú,

hroze jemu rukií prawú,

ka: Jižt nepezím toho dle,

by pak bylo i w kostele !

mluwíš na mne, ježtot nenie.

I zda již ufáš w swé swcenie?

Diewe než doekáš pleše,

budeš ty utopen w mše,

jakož se i jiným dje
;

i w tomli jest twá nadje ?

Diew než ty budeš prelátem,

spieše ješt budeš katem :

neb najwiec biici, kati

wše býwají literáti;

téhož ty také nezbudeš,

po malej chwíli katem budeš.

Ještf wrn razi tob :

prizi, již jest as, o sob,

a já, s dobrých lidí pomocí,

emeslaC chci dopomoci

;

tudy nco psoty pozbudeš,

a potom obšen budeš.

To ek, ruku na opeže,

a žák ho k sob za wrch dosieže,

k tomu jej w hlawu udei

;

tako se druh w druha wpei

5 za wrch tak nelítostiw,

druh druhu hlawu kiw,
a k tomu pohlawci suší

pleskají okolo uší.

Tak zárowe bez rozpae

1 o druh druha pod se tlae,

hrozný hmot jde o podlahu,

i sien i on buchá hlawu.

Nepodada se druh druhu

rwásta se chwíli tak dlúhú,

1 5 drúce sob ústa rózno,

až mn by hledti hrozno.

Necht se díwati tomu,

i brach se pre z toho domu,

ana se za wrch wláíta :

2 rujtaž se, dokud ráíta!

Taf jest kremná píhoda,

neb se piwo pie, a ne woda.

Dnes ktož rád do krmy chodí,

astokrát se jemu pihodí,

2 5 že zwíe píhody nkaké

a k tomu nowiny také;

mnohémuC se tako zraí,

najwiec ktož se tam omráí,

žef má doma co prawiti.

30 A wšak se jie lépe zbawiti,

a w noci, jakž as jest, spáti,

a doma nowin doakatí.
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POSTAWY A 3IRAWY LIDSKÉ.

Nejisté domnní, že pro úzké spojení tla s duší powahadiiše z tla uhodnauti se mže, na

emž umní fysiognomické založeno, dalo poátek této básni, nalézající se w rkp. latinském

archivu Teboského z XV stol., kdež i cwiení rhelorická, fonnuláe a jiné kusy najíti.

Tištna w as. Mus. 1827. III. str. 9.

Poslúchajte wšickni toho,

ktož žádá múdrosti mnoho,

móž z této rady wdli,

to což >vem chci powdieli:

prawif, ot lidské postawy

kteí které mají nrawy,

abyste je mohli znáti,

a poznajíc se jich chowati.

Kuželatý wrch jest na kom,

prawif podlé smysla mého,

žeC jest smysla ten wrlkého.

Kto má bez wrask široké elo,

nemáC studu, wz za celo.

Weliké oboie jest u koho,

ten wzdy myslí pieliš mnoho,

sem i tam myslí usiluje,

ten iedké nrawy miluje.

Kto má welic oci s wysokým elem,

to wem prawi beze spíle,

ze pi nm nenie lenosti,

ale jest tiem wiece zlosti.

Kto má oi wzdy krwaw
ot pirozenie, a wšak zdraw,

toC se znamenáwá wražda,

toC móž býti dobe prawda
;

zléC jest znamenie wzdy pi nm,

nepowiem wám wiece o nm.

Ktož s konitým nosem chodí,

blekot jest a swáry plodí.

Kto má chiep rozeden,

loE jiného nie nenie,

5 to£ se znamenánie dáwá,

hnw s smilstwem se znamenáwá.

Twá weliká u koho jest,

len wzdy prázdnost miluje.

A kto má weliká ústa,

1 o a rty s obú stranu tlustá,

náhlýí jest a hrdina,

pi nm nenie jiná wina.

Kdo tlustým hlasem obdaen,

k lakomstwit jest welmi snažen.

1 5 Dlííhé šíje, weliké uši,

tof wám powdieti muši,

že pi nm múdrosti nenie,

bláznowého jest rozenie.

A kto má krátkú stopji,

2 toC já powdieti smji,

ze jest rychel na wšem diele,

in ped se wše smle.

Dlúhé prsty, tlusté dosti,

pln jest prawé nemilosti.

2 5 Jsúli tenké, to se tak dáwá,

že se chlapstwo znamenáwá.

Do krátkých je to znamenie.
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pakli jsií teni k tomu ;

ti jsú dobrého rozotnu.

Kto mluwí s lowkem bebce,

pospiechaje wehni drebce:

toC se znamenáwá náhlost

a neweliká múdrost.

Tence noze, dlúz ob,

ruc jest, to já prawi tobé.

Weliký bich jest u kolío,

ten wzdy žere prieliš mnoho.

Ktož rád asto mnolio mluwí,

neustawiný jest a Ižiwý,

Kto skiíp mhnví znenáhla,

k tomu se jesl múdrost stáhla
;

a kto blece, sám se chwále,

ot toho jest múdrost dále.

Ktoli mluwi s lowékem

sem i tam wrt okem,

hled mu w oci: ztralilif mieru,

new jemu, na mií wieru
;

ot prirozenie to mu dáno,

což mluwí, to wše selháno.

Kto mluwí oii semriže

a twá dolów swú poníže,

pyšnýf jest a lidmi hrze,

každéf jeho nrawy mrzie;

nezdáf mi se, byf byl dárce,

ale jest každe'ho hánce.

Kto mluwí drže twár ladn,

anebo slow poslúchá snažn,

což ti prawí, tot prawda jest;

jest pi nm celost a nelest.

Ktož eí-i nechce slyšeti,

o tom chci wám powdieli,

to se nám znamenati dáwá,

trojic wc se znamenáwá :

nebof jest prawý blázen,

aneboC jest w pýše zazen,

anebo hnwiw s náhlostí

a neustawicnost s hrdostí.

Kto rád hryze hub sob,

5 zlýt jest, to já prawi tob;

jmáC wzdy w srdci zlé myšlenie,

pi nm nic dobrého nenie.

JmáliC žena to znamenie,

hanbaC mn mluvviti o nie.

1 o O welicie hlaw prawi,

tak jakž na mej mysli znaji,

prawi podlé smysla mého,

žef jest rozumu dobrého.

S malú lilawú jest zlobiwý,

15a také jest záwistiwý.

S okrúhlú Iwaí kto chodí,

ta ttwerá wc w nm wéwodí :

nenief múdrý, a strašiwý,

neustawicný, a weskawý.

2 Kto má twár dlúhú dosti,

mužských jest inów s múdrostí.

Kto má krátký nos, wztržený,

le u muže, le u ženy,

opilec jest a také blekot,

2 5 to wám prawi cele na kot.

Ale kteráž koliwk žena

ostrým nosem obdaena,

chowaj se jie, razit tob,

aby pál wiery sob.

30 A jestli w líci erwena,

chowaj se jie, zláf jest žena;

powd wám jejie biedu,

ze jest práw plna jedu.

' Komu tie w zhóru ramena,

3 5 strašiwýf jest, jako žena :

ale kto spustil dolów ramena,

tof se znamenáwá hrdina.
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A klo tupé nosy jmají,

lif se neradi hnwají.

Kto má koli twá lesknatií,

opilec jest, to má za otplatu.

Wz, že každý prskonosý

klam a chytrost w sob nosí.

U kohof jest twá erwena,

le bud muž, le žena,

weselýf jest podle' ctnosti,

to wše iní z swé šlechetnosti.

Kto-t bled, k tomu libwý,

ten býwá asto hnwiwý.

Smdý lowk kudy chodí,

len w swe'm srdci milost plodí.

5 Znajte twá welikú po tom,

žef jest ten wz — lakom.

Chci té ei býti smren:

každý rzawý jest newren.

10

TAJNÁ LASKÁ.

Tato milostná píse ze XIV století nachází se wc. k. dworské bibliot. we Wídni, Cod.

Theol. 844.

Dewo se listem odiewá,

slaAvíek w keku spiewá :

máji, žaluji tob,

a mé-c srdce we mdlob.

Zwolil sem sob milií,

ta te mé srdce pilií

;

pila eže, ach, bolí!

a twójC budu, kdef jsem koli.

Srdéko, diwím se tob,

že nechceš dbáci o sob
;

twá radost, weselie hyne

pro tu beze imene.

Af bych já ji jmenowal,

mnohýC by m strafowal.

a ka: pro ty lak slúžíš?

emu se milostí chlubíš?

Neustawicí milowník

jako u cesty epík

:

i 5 k emu se koli piiní,

a tomu wšemu uškodí.

Ktof jsem, tenž nosimC pilu
;

jáC mám najkrašší mílii

:

téf nikoliw nepowiem,

2 sámC ji s mým srdécem wiem.

Wiera wiee pomáhá;

kdeC jsú dwa sob wrná,

on jí a ona jemu,

nepowiedaj teciemu.

31
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Mnoliýf se rád honosí,

ten tajemstwí pronosí

;

ach na ! zlýC obyej jmá

;

nepejtež mu, ktof ho zná!

Poniž on wás tak hanie,

prosím wás, panny i panie,

prezdiec jemu : rušíš nás

!

wysciercmež jeho pry od nás!

ONDEJE Z DUBE

WÝKLAD NA PllÁWO ZEM ESKÉ.

V

Nalézáme, že úad nejwyšsího sudího w králowstwí eském zastáwal od r. 1343 až

do r. 1394. p. Ondej z Dube, kterýž jej w lom posledním roce složiw jesle 18 let žiw byl

a wždy jesté sauduw zemských úastná sebe inil. Ponéwadž to wsak píliš dlauhý as na

jednu a tauž osobu býti se zdá, domníwá se p. Palacký, že dwe osoby, otec a syn téhož

jména, onen až do r. 1361, tento dále až do r. 1394 úad ten konaly, což jestli tomu tak,

dfikazem jest nemalým dwery n cis. Karla IV neobyejné, že w tak dležitý zemský úad

syna po otci postawil, a swédí wysoce jak o welikých darech ducha, tak i bezúhonnosti

charakteru pán Ondejowa. Byl pak týž Ondej pánem na Zlenicích, ku kterénmž hradu

desatero wesnic, mimo ástky jiných wesnic a msteek Lšlen a Ondejowa, náleželo. Díile-

žité dílo swé sepsal teprw okolo r. 1400 a podal je králi Wáclawowi s pípisem nemén

zanímawým nežli spis sám. Z ísel 123 w Arch. . wytistených toliko 82 od samého Ondeje

pocházejí, ostatní od kohos pozdjšího pidlána. Nachází se we wíce rukopisech, o kterých

w Rozboru staroeské literatury od král. eské spolenosti nauk r. 1842 wydaném podrobná

zpráwa podána.

a) Pipiš králi Wáclawowi IV.

Najoswiecenjšienm kniežeti a pánu,

panu Wáclawowi, ímskému wždy roz-

množiteli a eskému králi, pánu mému

milostiwému i koruny eské ddici piro-

zenému: já Ondej starší z Dube službu

swú poníženu a hotowú ku poslušenstwí

Twé Welebnosti wzkazuji. W tom, jakožto

Twój wrný a Twé koruny eské piro-

5 zenu wrú poddaný, k Twé cti, a k Twé-

mu i wšie zem eské poestnému , i k

obecnému dobrému, psal sem pamt swú,

již sem ot swých pedków i ot mnohých

starých pánów, ježto sú zem eské práwa

1 o milowali, slýchal, a sám, jsa mnoho let

w úad sudieho naj\^7Ššieho , za otce

Twého i za Tebe, s nauil, wedl a držal

wrn, i s swými towaiši wrnými, i

s jinými toho asu úedníky; najwiece
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proto , aby la clná pamt a zemský rád ském siíd owšem slawiij skrze swé li-

se ninii starýiu lowkcm neminula, ^ebo edníky. Neb kdež lirediiik swélio pána

mním , že jest málo pánów eských, by wymliíwá, a pánem sw ým sebe newymlú-

pomnli, co sú jich otcowé mli za prá- wá, dobref jest ; než kdež die úedník

:

"wo ; a nepomniece ani Médiíce, i wcdú 5 „mnií to nenie*-' a pán mIM, — zlé zna-

každý k swé wóli swé mysli i zámysly menie ! Protož žes Ty sliíp a swllost

\v téch líradiech, nemilosliw groše doby- wšie sprawedlnosti a pomsta wšech zlých,

wajice, mimo staré ustawenie. A skrze wyslriehaj se toho milý ! skrze swé líady.

to koruna eská na služb rylierów a Wšem jsi pánóm pán , wšems chytrcóm

panoší najwiece , Ty na swém panstwí, i o mudr, wšems bezprawciem osidlo, wšems

obec duchowních i swlských na cti i na dobrým mil, a prawý boží dar. Prawím

zboží, chudí i sirotci na swém ddictwí také, acby Twoji úi^edníci písežní ot Tebe

obmeškáni a práwo eské na swém ádu pikázanie mli, a wezmúce, i snad toho

zrušeni jsii. A na koho kik obecný, než tak newedli, jakožs Ty rozkázal, okik

na T? na koho k bohu žaloba, než na 15 jmáš, (jakož i dnes jde, o který neád)

T ? o kom zlá pamt, než o Tob ? Ty rozkažiž swé wrné rad , a to ohledají

toho móžeš lehce olbyti a winen tiem a uwedú z horšieho w lepšie. Pane milý

!

nebýti, jedno pijma naucenie, uiniž swii cožE píši anebo psáti budu, tohof s ne-

snažnost, komuž úady dáš aneb dals , a lekám mluwiti a hlasití ped každým clo-

písahu ot nich pijímáš, pikaž, af praw- 20 wkem ; nebf pro jiné toho neiním, než

du božskú wedú, a w té prawd i k té pro Twú cest, a pro obecné eské zem
prawd práwo staré obyejné wedúce, dobré.

bez zámyslu nowých práw , a w tom CtyieE jsú úedníci ot Tebe w zemském

groše nehledají mimo staré ustawenie , a ádu ustawení, ježto slowú najwyšší ; neb

ješt w tom ustawení at milost inie, a 25 jsú ot Tebe najwyššieho pána ustawení,

stran a£ nedržie, hotowi jsúce každému k Twému a k Twé korun a wšie obce

k jeho poteb wždycky, neb za to beru zem eské ku pokoji a ku poestnému

a jmají. Také kaž, a o swú wc sami zwoleni a jich úadowé nadáni, aby w tom

ped s nepohonie lidí : také jich mlazší, což jim jest porueno , Tob naped a

at u sebe lidských poruników nechowají, 30 potom chudému i bohatému prawdu inili,

ježto pe wedú a tajn s nimi rady mají. a což páni otsúdie , aneb což s lidé

Kaž také, twých nápadów sprawedliwých swolé dobrowoln, toho jim pamt poru-

a£ jsú pilní podlé práwa : kdež jsi aneb cena. To píší w knihy, ježto slowú dsky,

kto po tob práw , af s jemu nedlí

;

skrze swé písae: Ti páni ot Tebe úady

kdež práw nejsi, ale pro Twój pokik at 35 mají aneb pijímají, a Tob pisahají wrni

ihned konec bude powdien Twému, aby býti i wšie eské zemi; ot Tebe est

na práw dosti jmiel. Taký okik w zem- mají a zbožie, ot Tebe a ot obce groš urený

31"-
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beru za swú práci. Tie z nich mají býti

páni urození: purkrabie Pražský, komor-

ník najwyšší, sudí najwyšší, ale twrtý,

písa najwyšší, nemá býti pán urozený,

ale clowk obecný dobe zachowalý a

k tomu w tom dobe umlý. A což z tch

který má bráti, a diel jich moci, dole

chci psáti.

Najwyšší purkrabie Pražský , neb jeho

mlazší, má moc k zlým we wšie popra-

w zemské' zem eské sáhnuti, a zemany

wšecky, kteíž se peden piwolají aneb

otwolají, a naii se swolé, siíditi i jedníili,

a pokoj zaruiti, a dále, a bude teba,

na pány oteslati. Má také', když úad káže

a komorníka wydá, úadu poslem swým

dáti pomoc , a wrdunk wzieti ; a má

jemu od pówoda zlrawa dána býti. A

kdež jest ot úada komorník , tu nemá

listu ot úada mieti: ale kdež komorníka

nenie, nechtieli, witi úadu, ale wezmi

list a -Nvrdunk jeho posel , a sám kopu.

Má také purkrabie, když súd zemský bude,

stolice pánóm a sednie zjednati , šraiiky

osaditi, aby lam nešel, ktož pán nenie,

pánóm pokoj uiniti k slyšení prawdy,

eníky miesty zdliti. Má miesto podlé

komorníka najwyššieho na lewé stran,

hó\ drže w ruce; panské kázanie, což

z sudu wynešeno bude, initi, a když král

sede na sud, má státi s holí, a král má

na jeho miest sedti. Má také, když a

dokudž úad wešken nebo jich mlazší se-

die, býti pi úadu pro pokoj, a za to

jej úad má w podobných prosbách usly-

šeti. A mají jemu na každé suché dni fta

propití jedno panowánie dáti , mimo jeho

diel w panowáních. Má také mieti , kdež

zbožie postupují neb z wže wypuslie,

kopu grošuow swého práwa , opowdí,

ran, swád nebo morduow i jiných nápa-

5 duow, a pocty na purkrabstwie , i zbožie

jest swdomie. W panský potaz na sudé

nemá jíti, ani žádný úedník bez piwo-

lánie.

Najwyšší komorník má miesto swé naj-

I o Avýš mezi pány na sud. Ten má králowa

práwa s práwem brániti, komorníky mlaz-

šie má w swé moci; na toho slušejí, neb

na jeho mlazšieho, podlé sudieho, opowdí

bráti a památné, do káply swdky pijímali

1 i) a písahy posUíchati, zwody na ddiny a

otliádánie ddin wšecko. Ot jeho starosty

komorníci mají prošeni býti na pohony i

na wšecky wci, a nemá jemu wiece dáno

býti ot každého, než jediný groš, budto

2 na bud. Toho úadu pán ten nemá na-

jímati; neb jsú komorníci králem nadáni

z králowstwie, a neplatíc ani úroków ani

bern zemské; než má jim starosta kázati

na každé roky weeji ot weeje pi úadu

2 5 býti, aby je lidé sob zjednali k swé wóli,

jakž kto móž koho. A komorník nižádný

nemá ot pohonu wiece, než w jednom kraji

pt grošów, w druhém deset wzieti a toho

kraje komorník pt grošów ; w tetiem

30 patnácte, a w twrtém dwaceti, a tch

krajów komorníci každý pt grošów; a

každý, když swdí pohon neb co ke dskám

wyznáwá , tehdy jeden groš
,
jenž slowe

nakrm neb nápoj. Na wšecky úmluwy,

3 5 zwody, panowánie, othádánie, nemá mieti

wiece komorník, než wrdunk od jistce, a

za ztrawu groš na wyznánie, a starosta
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ot dánie groš. Komornic druh nemá mieti

wiece ot zwoda ddinného, nebo othádánie,

bud málo nebo mnoho, než w jednom kraji

pl wrdunk, a w druhém dwakrát wiec,

a ztrawu podobnú, a w tetiem tikrát

wiec ; a wezmeli co wiece, to mimo práwo.

A na kteréžby koliwék roky starosta wšech

komorníków neposlawil beze lsti
,

jest

králowa wina. We dsky kladenie dole

powiem.

Najicyšéí sudí má miesto podle' komor-

níka, a na pány pe podáwá ; a ktere'muž

pánu káže wstáti a se pány se o tázati,

ten má poslušenstwie uiniti. Jeho mlazší

podlé nho, towaiše, opowdné, památné,

swdky do káply pijímá, eníky wládne;

a co ot tch wcí mají bráti, dole powiem.

Ten pán w potazu siídném nebýwá, jako

i jiní úedníci ; sám s menším úadem a

komorníkem i s písaem do sta kop žaloby

slyšeti móž ; zwody, panowánie a wklady

we dsky podlé jiných dwú má , a bez

jeho wóle, jako bez komorníka, žádný

wklad desk neni(')ž dojíti.

ISajtcyšší písa zemský dwa jmá pod

sebú: písae k wtším i k menším dskám;

a stmi nemá miesta pánów na sud, než

u jich noh má dsky ísti , když práwo

wezme
;
ped pány sám ti dsky , když

jeho písai witi nechtie. A proto má

býti uený, a má od desk ohledánie neb wy-

znánie kopu bráti, a jeho písa tyi groše
;

než starým práwem ot nižádné pihnané

wci ped pány nemá nic bráti, a ísti má,

když potrebie jest. Ot registr ohledánie

neb wymazánie nemá nic dáno býti, neb

to jest písaowa práce , ježto bére tyi

groše. O brání ot desk powiem dole.

Tento úedník nemá býti w nálezných sú-

diech, jako i jiní jeho mlazší , a nemají

býti w potazu úednieiem, než dsky pe-

5 túce otsiesti , léby byli piwoláni, a

strana kdyžby toho nebránila. Nemá také

písa žádných kwaternów wkladných w swé

moci mieti, aby je ohledowal bez úední-

ków; nebo mají pod zámky býti. Dlužen

i o jest také písa každý stran nedržeti, súd-

ných wcí, ježto w sud wzie, sob we

dsky nepijímati , neb jest to zwláštn

wina králowa, a w žádné s pi nepimlú-

wati, než sedti do otázanie jako nmý
;

1 5 také žádného w niemž krom desk oswd-
iti nemóž.

Tito tyie úedníci: purkrabie, komor-

ník, sudí, písa, nemají žádného, don-

wadž jsú úedníci, w swój úad pohoniti

2 ped s ; nebo jinak úadu nebudu hodní,

jako strany ty; ale mají ped pány po

plném sud winníky swé obžalowati, a

obžalujíce prositi, aby ote pánów byli obe-

sláni, aby každý stál a otpowiedal úední-

2 5 ku z eho jemu winu dá. A když je páni

jednu i druhé i tetie obešli , a strana

nestane, tehda úedníku má práwo pomo-

ženo býti podlé panského nálezu.

Prawilf sem krátce, co má bráno býti

ío komorníkem ot póhonuow, ot swdenie,

co ot úmluwy, co ot zwodu, co ot othá-

dánie. W tom sem , to bóh wie, pow-
dl prawdu. A již prawi , že komorní

druh a podsudek opowdného nemají wiece

3 5 bráti, než ot malých wcí groš ; a což

wiece beru, tot beru proti práwu. Památ-

ného nemá wiece bráno býti z malé wci,
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než lyi groše, a ot weliké wci, bud škodí. Malý písa nemá wiece bráti wswéin

co bud, nic wiece peswrdunk; ot zwo- we wšem úad, než w každém statku

du, bud mnoho neb málo, nemá wiec ot persony groš. bsky zemské nemají

mieti po krajích mimo zlrawu , než ot nikdy býti otewieny, než když páni sedie

prwnieho pt wrdunk, ot druhého dwa- 5 w plném siíd^ spolkowé, dánie neb stup-

krát tolikéž, ot telieho tikrát, a ot kowé nemají wloženi býti, než w plném

ctwrtého tyikrát tolikéž , a nic >viece. siíd.

Pakli co wiece wezme , to uiní proti Chcešli kiku obecného prázden býti a

práwu. Též práw ot othádánie, má býti ote wšie obce užitený diek mieti, swo-

držáno po krajích, krom byloliby teba lo laje pány, kažiž jim to ísti a tak initi,

mie, tomu pówod má zaplatiti beze a ustanow, swé úedníky wyslre z rad-

škody úada, a nic wiece; ot panowánie dy, a wynes to obci za swého zdrawie,

nemá wiece wzato býti ot úada, jedno a budeš šasten na tle i na duši. A

pt wrdunk, kdež w dluhu nebo w zá- chcešli slyšeti, aneb swé radd kaž sly-

pisiech nebo w úrociech nebo w nezprá- i 5 seli, ukážit mnoho w úad
,

ježtof jest

wách panují ; a kdež je ze škod, tu nemá bráno za jednu kopu deset , a za deset

nic úadu dáno býti , neb úad polowici kop sto kop, ježto s pomstiž nad tmi,

má. Ot wkladów we dsky úad má bráti pro kohož okik máš. A ráíšli m sly-

rozlin, podlé wci rozliných nebo wkla- seti samého
,

ještt chci wiece Twého

dów : najprwé ot trhu, bud mnoho neb 20 užiteného a poestného prawiti.

málo, ot kopy groš s milostí; ot dánie,

ot spolka, ot smny, bud mnoho neb málo, Wýklad na prúwo zemské eské.

ot každého lowka kopu grošów s mi-

lostí; ot každého statku ot persony pisa-

owi tyi groše; ot ohledánie desk, bu 25 Práwo zemské eské jest dáwno na-

mnoho neb málo, léby byla pihnaná wc lezeno, ješt ot pohanstwie , a najwiece

pede pány, wždy kopu grošuow a písai ot Pemysla oráe, a ot tch pánów, kte-

tyi groše ; ot toho, ktož diel dáwá nebo bé- íz sú té chwíle byli. A toho jest jistý

re, kopu a tyi groše; ote wšech zápisów, dówod: neb mnoho obyejów pohanských

ježto jdú krom desk ddinných, ode sta 30 w nm jest držáno, jako oista železem

kop grošów písaowi wždy tyi groše a nic horúcím, aneb uwrženie na wodu. A ten

wiece, a prese sto kop, bud což bud, mimo obyej stál bez pietrži až do ciesae

pól kopy nic nebrati než peniez ; neb ten ' Karla , a do knze arcibiskupa Arnošta

peniez nejde jiným úedníkóm k zisku, prwého Pražského ; ten jest ciesa, s plnu

než samému písai. Jest peniez nedáwno 35 rad arcibiskupa i wšech pánów a zeman,

nalezený králowu práwu škodný, ale obci ten obyej zrušil , že jedno žaloby mají

dobrý, proež mnoho zemským dskám w sob ti škody mieti, a nic wiece, a
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pohnaný jmá samií písahu otbyti pÓAVO-

da ; ale ješt to drží úad se zmatkem.

Ta písaha má býti podlé ádu a zpósoby

žalob, jakž se dole píše.

2. •

To zemské práwo , tak jakž jest pod

eskii korunu, na tré se dlí: jedno jest,

ježto upiemo na králowu stolici hledí,

má práwo weda, králi o kom uwíli. A
proto slowe práwo swobodné , neb ty

asy dewnie nález panský moc ml proti

lowku každému, a byl držán ^ a ktož

5 proti práwa obyeji otbíjejí neb othánie

práwo, kdokoli to uinil, toho sú páni

mstili welmi skuten : ale tyto asy mslíe

jedno eí, a skutci jsú mrtwi. Dewnie

asy, ktož ped úadem slowem neb eí
jímžto jest král ot pánów zdáwna nadán, i o zawinil, ihned u wži sazen byl : a ktož

ku polepšení jeiio dóstojenstwie ; to jest swú bran obnažil, ruka jemu byla uata

;

sííd diDorský
,
ježto také swé úedníky a ktož ranil neb skutkem udeil, hlawa jemu

dsky má; o nmžto tuto psáti nechci, na prahu, kdež práwo bylo, ihned sata.

neb o to nejsem tázán; a len úad se A to ten dobrý ciesa Karel swé asy

dlí ot zemského swobodného sudu , neb ! 5 Avrn do smrti wedl. Proto bylo práwo

jinak k tomu lidi pohonie, a jinak k swo- swobodné, nebo jeho ruka swobodná brá-

bodnému, i jiní jsú obyeji. Panským také nila ; ale již jest robotné, neb práwo we-

powolením msta, kláštei i rozliní slu- dúc, náklady iniec, pomoci a obrany ot

žebníci jsú rozlin ot sudu zemského práwa nemají \ bud toho bohu žel a do-

Myati, o nmž o wšem tuto mlím. Druhé 20 brým lidem !

práwo jest duchownie , w nmž zpósob

práwy duchowními pod mocí arcibisku-

powú jde; o nmž tuto také mleti chci. Na práwu swobodném o každú wc,

bud o ddinu, o dluh, o škodu, nepieze,

2 5 mord, násile, podáwenie, únos neb okoli.

Ale o tetiem, tociž o zemském práwu každý lowk jmá dosti jmieti, jiných wšech

swobodném , tuto chci psáti , že jest to wcí neb pomst nechaje, pod pokutu cli,

práwo w swém uslawení tak bylo i býti wiery a wyhnánie z zem, za zhúbci a za

má swobodné, že ižádný lowk, ponúc zlodje zemského, a pod ztracením swého

ot krále až do tkáete, krom naped psa- 30 statku wšeho i nápadu
,
jakožto panský

ných, nemohl se toho práwa >vydieti neb obecný nález swdí a we dskách zemských

zniknúti pro ižádnú wc, a najwiece o d- popsán je^. Ale po hiechu již mnozí

dinu swobodnú každý mohl piprawen býti práwa nechawše, jinak swú wóli wedú.

práwem ped pány, a na jich sudu a ná- . Pro to? jedno, že wina pomsty nejma;

lezu dosti jmieti , tolik jedno wyjmúce 35 a kdež wina lehce sejde, tu ráda wóle

swobodstwie králowo; a to swobodstwie zlá panuje, nad nížby wždy pomsta mlíi

úad Pražský úpln wie, w em a kterak bjti.

4. O wedení práwa.

3. O zemském práwu.
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5. Kde práwa hledati? z wýboje , z podáwenie panenského neb

wdowieho, z únosu, ze zlata ukradenie,

z kobyle'ho pole, z w elikého dluhu neb zá-

kladu, i zjiných wcí, ježto jdu k ddictwí

5 neb ku posliípenstwí. A ti wšickni póhoni

jdií trojím pohonem, ale jinak a jinak, jakož

dole psáno bude; krom žen wdow, jimžlo

práwo z milosti panské' jest dáno, aby je-

dniem pohonem z swé zástawy wnne' mo-

• o hly pohoniti k swým dskám, ac we dskách

mají
;
pakliby mly sstúpením ped lidmi

swatebními, tehda také musie trojím poho-

nem pohoniti ; neb opt, aby staw swój

promnila wdowa která, a muži w ložila

1 3 we dsky, tehda musí muž pohoniti poho-

nem trojím. A ten každý trojí pohon nemá

poteby, by byl oswdowán podsudiemu

anebo komorní druhu , neb jiného sw-
dectwie potebuje. A kterak se ti tie pó-

2 honowé konati mají, to starosta komor-

nií má wdti, w kterých nedléch, aneb

ku kterým rokóm. Toho se jedno wystieci,

aby ižádný z tch tí póhonów pohon ne-

ml mén k swdení áwú nedlí a wýše

3 5 šesti. A tak ot suchých dni do suchých

dní úpln jmají tie zbhnuti póhonowé;

a pak, kterak který jde, neb jíti má po-

hon, slyš dole.

Ktož pak chce swého dobyti práwem

tím swobodným zemským, a z panského

poestného ádu newyjíti , ten má takto

uiniti : o každú wc neb nehodu, což se

jemu ot jeho dje protiwníka, jdi w Praze

w ten dwór, kdež dsky zemské a stolice

úedníków Pražských jsú, a tu písae na-

lezne, jenž ty wcí potebné jedná, a také

starostu komorniieho
,
jenžto je jakožto

posly wšie zem wydáwá. A tu podlé jich

rady k swé poteb
,

jakž twá prawda

záleží, žádaj komorníka na pohon. Ten

hned bude dán ; a ty pohon wlož we dsky

k roku, kterýž tob písa powie, a pak na

ten rok stoj a ui tak, jakž budeš nau-

en, eníka sob dobuda. A budeli rok

twého swdenie jalowý , to jest krom

roków, na nichž žaloby prochodie : ale

podlé nauenie rok sob oprawíš k tm
rokóm, w nichž žaloby jdú. A tu pak na

ty roky kaž ot sebe žalowati
,
jakž twá

pe záleží. Ale podlé píiny mnohých win,

mnoho jest žalob jiných a jiných, a také

póhonowé rozliní. To chci ihned, pona

ot pohonu do swdenie, a ot swdenie

do žaloby, a ot žaloby do pe ztracenie

aneb do písahy, poád psáti, podlé mého

malého smysla, což sem o tom slyšal, wí- 7. Pohon o dedtctwie.
3

dal a swú ruku psal: a prosím, bv mi . , ,v,. • v „ . w,

,

Najprwe o dedictwie ot predkow prisle
bylo tolik weno, dokudž nauenie lep- , ,. ,

,

, , , . . i

, ,

•

budto poslupenstwim neb kupenmi, aneb
šieho nebude. .. , , , , ,. v.,, ., - * -•

Jinak kterakkoli piislym, pohon ma troj

o. O póhoniech.
jj^^ ktožby toho byl zbawen bezpráwn.

Jsú rozliní póhonowé: nkteí z ddi- 3 5 Prwý rok položiti na dw nedlí k swd-

ckých , druzí z zástawných, nebo z wn, cení ; a když ten rok mine a bude doko-

jiní z rozliných násilí : jakožto z mordu, nán, jakž práwo, pak druhý wloží, a též
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dokoná, a tetí wždy na suché dni potom

príštie. A tu pak, ac páni siíd osadie, má

žaloba jíti. Ale pohnaný \v tch tech pó-

honiech nenie dhižen státi, než na poslc-

dniem, tu kdež má dáti otpoAved žalob
;

lecby, maje co initi, porucniky s\\6 sob

zjednal a zdlal na prwý neb na druhý rok

swdení, tif moliú miesto pohnaného ot-

powd dáti na zisk i na ztrátu.

8. Pohon o zástawy.

Ale o zástawách též troji pohon, týmž

bhem, krom wn ženských, o nž jest,

jakož sem naped psal.

9. Žaloby k póhonóm.

K takým póhonóm jsií práwem žaloby

zjednány tak, jakž každého prawda záleží

:

onoho po otci nedielném, onoho po bra-

tru, onoho po ddu, onoho po spoleníku,

onoho po dání, onoho po kupení, onoho

po králi, že jemu ty ddiny dal i dáti mohl,

obdržaw plným práwem po smrti takého a

takého ; a tak o wše sprawedlnosti, jakož kto

kemu neb kterým ddinám práwo jniá. A

pak po žalobách u práw bží panský nález,

jenž jmá konen bez dalšieho otwolánie

držán býti a úadem po jich práwu dání

pomoen konen. To jest o ddictwie;

ale o kiipené ddiny pohnaný jmá po ža-

lob hned zástupce neb zpráwce swé ac

které jmá, jmenowali , a k tm má rok

jmieti , a tch jmá požiti podlé swých

desk.

10. Pohon o hlawu a únos.

Ale k tmto póhonóm také trojím, o

mord, o únos, o podáwenie panen neb wdow.

jdú pi póhoniech jiná ohrazenie neb od-

powdi. Najprwé o hlawu nebo o mordu,

když se ot koho stane iemu otci, bratru,

neb strýci, neb stryjenci, neb jinému po

5 mei pieteli, když se mord stane, jest

poteba, aby ihned utekl se k úadu a ku

purkrabí Pražskému, obžalowati toho skut-

ku, a ot úada komorníka prositi na ohle-

dánie toho mordu, kdy se stal, a kterými

1 o ranami, a móželi rúcho krwawé jmieti, to

okázati. A též o únos komorník má slyšeli

súsedy, kde panna neb wdowa byly, bylli

Úp, kik nebo které dobýwánie z twrze,

neb z chalupy, neb na cest swobodné; a

1 5 to když komorník obé sezná, tehda teprw

polom pohon jmá jíti trojí, jakož práwo. A

když pijde swdenie, tehda rúcho krwa-

wé okázati ped úadem, a s ním se tikrát

opowdieti, ráno, w poledne a k weeru; a

2 ta opowd má býti i ped úedem, i ped

Pražským purkrabí ; a to pówod initi má

ti dni poád, a w ždy tak. Ale o únos má ta

paní unesená postawena býti ped úadem,

a jejie wyziiánie znamenáno ot písae, a má

2 5 hned od sudu panského dána býti k swa-

tému Jií abbatyši, a tu má chowána býti

do panského sudu ; a má ji abbatyše tak

chowati, aby s ní žádný mluwili nemohl

s žádné strany. A když súd pijde, a páni

30 sed na sud: tu má ta paní státi a z swého

násile žalowati po eníku, a ieci, že jest

jejie slowo, nález pnk na panské milosti.

O hlawu a o mord, též jedno krwaM^é

rúcho ukázati pede pány, aneb swdec-

3 5 twie komorniie.
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11. O sirotku ád.
P'"'^ P""" ^'"""^^ "'"''' "'"•'' položeni býti

do próšie žaloby pede pány. A nebudeli

Pak jestli sirotek , let nemaje : tehda pohnaný pede pány chtieti swých penz

pietel po mei má ot sirotka ped pány wzieti, a ddin pówodowi sstúpiti : tehda

štít wzieti, a též we'sti, jestli teba, pána 5 úad má penieze mieti a ddiny pówod.

w potaz Mezma, klínem ped se w klín Ztratí také pówod penieze na ohrazenie

udee
,
jakož ten pán nauí. Pak nález, práwa, na opowdi, na potu. W tom se

pomsta i dówod má státi na panské wóli. wystieci má, aby i penz i ddin neztra-

A tu se bojím psáti pes jich wóli. O po- til. Ale pohnaný také ztratiti ddiny móž

dáwenie týž bh: jedno powyk dowesli

;

i o bez penz, nechtniem wzieti penz, opo-

a žalujeli ona na swého násilníka, má jemu wdí, ohrazeniem práwa a nestániem; ale

hlawu stieti. Pakli otec žaluje pro dceru, wždy peniezi mají pi úadu ostati.

tehda obma hlawu setni , když ona se

sezná, že jest to uinil s jejie wolí. Ale

to jest staré práwo, mohu páni ze spolka i5 O zlato, o kobyle pole, wše pohon

jinak nalézti. tí'OJí, jako o ddiny ; a swdomie wésti,

13. Pohon o zlato a kobyle pole.

12. O ssiití ddictwie.

jakžto o ddinu s oistu.

14. Pohon o dluh a základ.
Pak o ssulie jest as, rok a den zem-

ský dán každému, ktož swé ddictwie2 Páko dluh a základ jsú jiní póhonowé.

ssúli má. A jiný nemóž ssúti, jedno strýc, Nebo jestli dluh nebo základ nad deset

bratr, stryjenec, aneb syn dielný , aneb kop, bud wnný, bud pojiený, wždy trojí

otec dielný, ale jiný nic. Pakliby otec pohon, a swdków teba sedmi zachowa-

prodal ddictwie postupné, a do roka umel, lých lidí , a wtšie má jich strana býti

a panna ddika ostala, a žádala swé d- 25 z toho kraje, na kterúž ddinu pówod 1

dictwie wyplatiti : tak s ssutiem móže jíti. zí s oistu, a má weden býti w takých

I jest práwo o ssutie trojí pohon : a když nedléch jako o ddiny. Pakli o deset

prwé bude swdenie , tehda má pówod hiwen bez lota, tehda jeden pohon a tie

penieze isté mieti hotowé, a ty ped úi-a- swdci s oistu ^ krom aby pówod byl

dem okázati; a žádali pohnaný ohledánie 3 o mštnín králów , a žalowal ze strawy,

a tenie jich, má se státi. Budeli w nich neb krámné wci co dotekl, tu jest swd-

co zlého nalezeno, a summy podlé desk ków neteba, než samé ot pohnaného pí-

nedá : tehda pówod ztratí penieze i d- sáhy.

dinu ; penieze k úadu a ddinu ku pohna- ^- r. ,, ,, ? ?• ^
' ' ^ lo. Pohon o dluhu s listem.

nému. Pakli žádati bude pówod, mají pe- 3 5

nieze u desk položeni býti ; a také žádali Opt, bylliby list na dluh : tehda obe-

úad po wyswdení prwém položenie slati ku Pražskému purkrabí, a práwo jde
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jako o pe-et. Neb se pizná, a pl ; neb jemu j)ét set Iiriwen sliiebra
^

pilit prosí

bude proti peeti mlíiwili, a weJ swédky práwa."

usedlé lidi zacbOMale' ped kiž, a tu pii-

sahií trie z nich k ikmiui, dwa uoiená na

krizi a dwa oeisla. A neiiiají wse >vlád>ky 5 „Maelina z Turieho žaluje na Ihnvla z

býti, ale lidé usedlí a dobré zachovvalí, Tyler, že potkaw ji na niierné cest, j)o-

jižloby méli na ddinách swobodných. Ale ranil ji swýni pyjem w jejie kep bezpráw-

o ddinu mají býti swédci m ládyky use- n, a toho má dobré swdomie; neb jest

dlé, bez príroka zlých wcí, a nenájemní. pi'i\> olala lidi tu, kdež se jí haidja stala.

10 Swdcí A. B. C. oc." A pohnaný o swú
16. Pohon o škody.

, , „ ,wec také swedky wede.

Ale o škody, jež jsú rozliné, a buiTto j^ ^, , , ,. ,. , , ,

19. Žaloba o dedmy bez desk.
jakž takž , jest jeden pohon ke tyem
nedleni najmén a k šesti najwiece. A móž Jsiíli ddiny ddické, a desk k nim nemá,

ten pohon jíii i k rokóm malým neb we- i 5 tehda takto : „Jan z Luk žaluje na Petra

likým a mezi roky; a o škody , o sto z Brus, že se uwázal bezpráwn , i drží

hi-iwen nebo wýše, sami páni siídie. A ty ddinu jeho poslúpnú w Tuiem, dwór po-

škody, když o n pohon jde, mají býti plužní s twrzí, ddinu, Inkami, lesy, po-

oswdcowány, tociž opowdny komorní toky, rybníky, štpnicemi, s tií se wsí

druhu a podsudku prwé žalob. Ale že o 20 zwolí, což k lomu píslušie ; k niežto d-
škody jsií žaloby rozliné

,
jakož dole dine má lepšie práwo, nežli on, po Paško-

bude psáno, proto že jsú škody rozliné, mí otci swém z Trnowé nkdy eeném

jedny z lícinka , druhé z píjmu, tetic z po nedielném, a má na to swdky podo-

kázanie, a ctwrté o požár nebo o paez, bné, a prosí práwa."

o wdánie ku Pražskému purkrabí a o oheb: 25 ^^, ^ , , ,. ,. ,,
20. Žaloby o dedmy dskami.

a titoE póhonowé poslední již tyto asy

nejdií. Pakli jsú dsky, že dd neb otec kupil,

a ti bvli nedielni , tehda má ieci: ,,Petr
17 . Žaloba o Iilawu. ... ,

'

v , . t .^ •

z Bluk žaluje na Jana z Konic, ze se uwa-

hlawu takto jest žaloba: „Petr z 3o zal bezpráwn, a drží jeho ddinu w Bluku,

Wešcan žaluje na Jana z Trnowé , že twrz, dwór poplužní oc. (tu jmenuj, jako

jemu zabil otce jeho Petra z Kleni na diewe), k niežto ddin má lepšie práwo,

mierné cest bezpráwn, a prosí práwa." nežli on, po swém otci po nedielném, a

Ale o píhlawniem dluhu
,
jenž jest také toho se táhne na dsky zemské , a prosí

trojí pohon, tak jest žaloba: že „Petr 35 práwa/^ Též po ddu, strýci, bratru, spo-

z Brus žaluje na Jana z Lan, že když zabil leníku každém, kteíž jsú dskamí we spo-

otce jeho Jana z Luk, pi hlaw jeho vvzal lek zapsáni. Též o wšecky ddiny, buto
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o kobyle pole, buto jiná kteráž koliwk páni naleznu, co se jim zdá podlé práwa

ddina oljata bez práwa. zemského.

21. Žaloba o zústawu wnnú. 23. Žaloby ze škod^ z úinka a z kúzani.e.

„Kateina ze Mžan žaluje na JiruzRoz- 5 Pak po tch žalobách jiné jdií žaloby

tok, že s uwázal bezpráwn a drží ddi- ze škod, a ty jsú pro rozliné píiny také

nu jejie wnnú zástawnií w Roztokách, rozliný : jedny jsú z úinka, druhé z pí-

dwór poplužní s twrzí, oc. (tu opt jme- jma, a tetie zkázanie; a ty wšecky sjich

nuj to, což jest) , na nmžto má sto hi- píinami dole stojí.

wen stiebra wna swého, jež jí to stiebro i o .

, . . , „ ,
24. Žaloba z úinka.

wenowal muz jeji Jan z Roztok nkdy

eený, když za wdáwána a on ji sob Takto jest žaloba z úinka : „Radún

ženu pojímal. Dokládá se desk zemských, z Týnce žaluje na Petra z Brusów, že jemu

anebo a desk nemá, ale má na to dobré uinil škodu swú mocí bezpráwn na jeho

lidi.'' I 5 ddin w Brusiech , když se tu pihodil,

^_, -
, ,

ml jemu dáti penieze jmenowité podlé
22. Žaloba o zástawu wennú bez desk. , , v, . , , .

umluwy pratrelske, i nedal, a proto jest

Pak po tejto nebo po prwé žalob, škodu wzal na rozliných základiech, na

kdež desk nenie a swdci jdú , má jich hotowých peniezéch, na rozliných stie-

sedm býti wládyk nenájemných , istých 20 berných klenotiech, za sto hiwen stie-

ot nároków a usedlých ot ddin , wtšie bra. Po tej škod pówod, Jan ze Ptice,

strana z toho kraje, kdež ty ddiny ležie, Petr ze Smrdowa, aneb sám , mluwilí co

a oljinud menšie. A ti mají ot pówoda proti tomu, prosí práwa."'

po suchých dnech we dwú nedlí we dsky ^- ^ , , ,. ,

. 2 o. Žaloba z ucítika s listem.
wlozeni býti, a na prwé roky w prime 25

w kaple opowdieni a postaweni , i w Býwá také w té žalob pówodem list

kaplu s ohrazeniem práwa uwedeni býti. s wisutými peetmi, jakož prawda záleží.

A tie z nich wolení ot pohnaného ku A když to bude w žalob , tehda úad

písaze, podlé Avdowy, a ona naped, a oni otsielá strany s listem ku purkrabí Praž-

po nie wždy se zmatkem pisahati budu na 30 skému, a tu pak poznali se pohnaný ku

kíži. Ale o poslúpenstwie jdú swdci peeti a k slibu , tehda plniti musí
,
jakž

proti swdkóm wše se zmatkem ; a ktož purkrabie umluwí ; a toho jest práwo we

zmte, ten ztratí, a druhý zíšt. Pakli dwú nedlí. Pakli se nezná, tehdy jdte

oboji projdu, tehda niktež w niemž-, pó- swdci, jakož jest naped psáno. Ale to

hon mine, a wiec o tu wc pohoniti ne- 3 5 wždy má jíti, a se pohnaný na žalob

móže. Pakli bude žaloba ke dskám, tehda tak brániti bude, a práwo sob rozumn

na pániech leží podlé žaloby a desk , že ohradí : ale jinak , iakž na žalob bude
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opowdieno a k ne\vin položeno, tak se

sta na písahách a jinak nic; nebf by
^^' ^^^^^^ ^ P'W»a.

se stran kn>vda stala. Také \v té samé Drahá žaloba býwá z pi-íjma. Z té ža-

žalobé z úcinka mohií ty píiny býti, jako loby i písahy na kíži jsii wyati wši
naped stojí: ,,ml mi to uiniti, neb to- 5 ckni poprawce, konšelé zemští, i ti páni,

to.*- oc. ale w jiných žalobách to nemóže jižto poprawu mají a jsú kmetowé; tak že

býti, jako o píjem, nebo o kázanie. Móže po tej žalob na kíži pisahati nemají, než

také w té žalob z líinka mnoho jiných jedno na swé kmetstwie, konšelstwie swá
promn býti, na nžto, když eník chce, neb na swú popravu, dwa háky

,
jinak

pro zmatek strany, móže mnoho mysliti, 1 o prsty, na prsy wložiec, wzieti bez zmatku
;

w tom práwa nepohoršuje. Móže také ta a toho jim má >veno býti. Ale jiní wši-
žaloba z úinka býti bez písahy strany ckni musie na kíži písahati se zmatkem,

pohnané
:

a ta býwá, když kto na ty ško- tak jakož žaloba záleží. Tak žaloba má
dy dsky má, jako kdyžby kto úroky ml býti : „Ondej z Sak žaluje na Kíže z Ru-
na druhém we dskách, a dsky jemu ne- i 5 dy, že když Jan z Suché uinil jemu ško-

swdily, jedno na swatý Hawel neb na du swií mocí bezpráwn na jeho ddin
swatý Jií, a kdyžby podlé starého práwa w Sakách, a ta škoda na koniech, na roz-

úrok swatojiský pebhl, úrok swatého liných stiebrných klenotiech a na roz-

Hawla, a w tom práwem nebylo sazeno, liném domowitém nábytce za sto hiwen
a již podlé starého práwa komorník jemu 20 stiebra ; a on tu škodu ot nho píjem i

nemohl dán býti, a on pak pižena z úro- žiwe: mluwílif co proti tomu, prosít prá-

ków žalowal a desk se doložil, a ty ne- wa." A tak jinak mniec, jakž se komu zdá

swdily, ani registra dánie uroka; tuby podlé jeho práwa.

mla písaha minuti, a dsky ostati. Také
„ .v^, .

, , . , ,..
, _ ,

27. Žaloba ze škody na ddin.
ys tch žalobách z ucínka moze potom slo- 25

wu „ bezpráwn'- píina piinna býti, „Jan z Prahy žaluje na Petra z Týnce,

ale w jiných nic. Jako ka : ..uinil jemu že kázal mocí swú Janowi otnikudž ui-
škodu swú mocí bezpráwn , ml jemu niti jemu škodu bezpráwn na jeho ddin
jeho penieze dáti chwíli jmenowitú , i av Záhoí, nebo na králow Wáclawow
nedal, a proto škodu wzal'' oc. aneb jinak, 30 eského ddin w Praze, když se tu byl

jakož komu škodí. Ale w jiných to žalo- pihodil." A tu škodu polož, na emž
bách býti nemóže, neb w nich oista ne- chceš, jakžf jest teba, neb jakž twá prawda

býwá, ale w tej žalob pohnaný pisahá, záleží. A w tej žalob nic nemóž zmateného
a za sebú dwa oístniky má mieti pod býti, léby eník žaluje se dskami se dlil,

ztraceniem pe. 35 a strana, nebo eník strany, žádal desk

ctenie, aneb žeby škody nebyly opow-
dieny.
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ped kaplu, a tu cákati asu, když úedníci
28. Umíiie w žalobách. ,.,,,, , v, ., .. , • r^ .

wolati kazí, aby swedci byli wedeni. Teh-

W tch \ve wšech žalobách nenie jiné'- da weznia eníka, pistiípi ped kaplu, a

ho uiiinie, než kdež jest teba k eníku tu na prawé stran stane pówod a pohnaný

se utéci, ten swií mzdu wezma , žalobu 5 na lewé; a eník, když jemu písa swdky

stwoí, wždy wiece lži než prawdy ; a to po dskach jmenowati bude, má je we'sti,

jest jist z obyeje pohanskelio, kdež jsú a ohrad práwo ped wstiípeniem swdku

práwa nalezena k libosti, ale ne ku prawd, každe'mu, a po jednom až do wšech, a

a tak i dnes trají do promny panské. potom pówoda s ohradu uwed, a eník

1 o s nimi. A mají swdci wstiípiti prawií nohií
29. O položení roku k nemine. v , . , , v , ,

naped. A když w kaple stanu, tehda strana

Po tch po wšech žalobách , když již druhá má sob woliti ti, a ty písa hned

projdu na siíd, a k newin se položí po- znamenaj ; a potom tie ti mají pisahali,

hnaný proti pówodowi, rok bude dán ku a dwa jich písahu oistiti
,

jako dole

písaze, na prwé male' neb weliké roky, i 5 stojí psáno.

jakž se pihodí. A na tom roce stran o, .-, . , , , ., .
•* ' 31. hcnjz obu stranu swedci projmi.
ob, tak dobe pohnaný, jako pówod, mají

se swú opowdí postawití u primy , a Takéž se má stáli , když ob stran

bude, u wratech králowých na hrad, kdež swdky Avedeta, a jestliže oboji swdci

líednícimenší budií; atu sei jménem swým, 2 piojdií , tehda niktož z nich w niemž.

i otkuJ, i proti komu jménem a odkud. Pakli jedni swdci jdú, a ti s oistu pro-

opowdieti^ pakli primy nebude, ale do jdú, tehda získána pe; pakli neprojdu,

kaple jíti na sie králowu, a tu státi ped tehda ztracena. Neb ty písahy mají býti

úedníky a ped oltáem, a z práwa napo- se zmatkem, krom oista má býti bez

mínati. A jakž tu úedníci po písai rotu 25 zmatku.

podlé žaloby wydadie, tak uiniti w kaž- 00 r>- / -^1 - ^ ^-^•
* j j

?
22. Pnsaha swedkow o deaint).

dém bhu. A ten bh wiz dole podlé po-

loženie žalob swrchupsaných. Pak písaha, kterúž mají initi swdci,

má wydána býti ot úedníków menších
30. O swédciech ku písaze o ddinu. iw ^ , ,

' , - » 1 - , ,.. •
, v

3 podle žaloby; a ta ma takaz bytí, jakoz

Když se kto pohoní o swé ddiny neb žaloba stojí, tak kúc o ddiny: „Na tom

ddictwie, a na to jemu pijde , že má pisahám, že se jest Petr z Rudy uwázal

swdky wésli, jakož sem naped j)sal: má swú mocí i drží bezpráwn ddiny Jano-

jich mieti sedm wládyk usedlých a za- wy z Blata w Blát, dwór poplužní s twr-

chowalých, a ty na prime má opowdieti, 35 zí oc. s tú se wší zwolí, což k tomu pi-

každého jménem kestným a otkud ; a pak slušie ; k nimž ddinám má Jan práwo

po priin má s nimi jíti na králowu sie lepšie nežli on, po swém otci po Petro-
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ivi z Blata nkdy reionem nedicliuMii : tak berných kliMioticli a iia konicch za sto

mi bóli pumáliaj a wšicliui swelí!" A tcž, liriwiMi sliiehra, liein mi jest >vsíni Avinen;

)0 bratru, též po matei, s která on chle- lak mi bóli pomábaj i wsiekni swélí!"

jil až do jejie smrti. Písaha swdków pówodowých: „Na lom

33. O dirú oistníkú po pii.ahách. ' piísahám, že Jan z Krp uinil škodu swú

mocí bezpráwne Alšo>vi z Luze na jeho
I hned po téch swedków písaháeli muii . . , , v . v, ,, .

ddin w Luzi , tu kdež jemu mel dali

kvystiípiti d>va oeistníkv, a lak mají pi- . . ... ...
'

(oc. jako swrchu), tiem jest jemu wsiem
sieci bez zmatku rkiic : ..Ta i)risaha. iižlo , . , ,, ...

winen ^ lak nu boh pomahaj oc.

Pawel z Sak pisahal, jest prawa a cista,

tak mi bóh pomábaj i wšickni sivti!" Z té 35. Písaha pohnaného.

reci naped psané každý móže ke wsem „ . , , . , , ,, ,

Pak pohnaný
,

proti komuž ta písaha
wcem ddickým, kdež naii nápad pijíti

. , ,,

stala se, ten se ma olprisieci takto rka

:

má, i po swej matei, s kteriíž ciilebil, ,, ,. , „ , , v

Na lom pnsaham, jimz me Pawel z Luze
wvbrati, co a kterak initi má. A eník, ... .. , v...

I r, wini , bych jemu škodu ucínil swu moci
ktervž tu Avc wede , má i dlužen jest, ^ . , ,, ,. . , ..

bezpráwne na jeho dedine w Luzi , tu

když za to bére, stranu we wšem wriie .,•,,
kdež sem jemu mel dali penicze jmeiio-

wystieci i nauili welmi pln a snažn. ..... ., , , ,

Avité 1 nedal , by on škodu wzal na ho-

34. O jiných písahách. towých penziech (oc. jako naped), liem

Pak jiné jsú písahy w tch póhoniech, 20 sem jemu wším newinen, lak mi bóh po-

ježlo ze škod jdií, a ly jsú rozliné, protože máhaj oc." A tu hned za sebú mj dwa

také po žalobách jdú
,
ježto jsú rozliné, oistníky. a sám ol kíže wstana, je bez

jakož sem naped psal. Tak jestli žaloba napomenutie okaž, ka: „Ted swé oisty

z úinka, tehda má p()wod sám, nebo jeho mám, hotow jsem práwu dosti uiniti.^

poruník naped se zmatkem j)isieci , a 25 ^^ „. , . . , .,*
36. Písaha octsfij bez zmatku.

potom pohnaný takéž se zmatkem. Ale

pohnaný má za sebú dwa oistníky mieli, „Na lom pisahám, že la písaha, jižlo

i hned když jemu bóh pomóže projíti, aby Jan z Krp pisahal proti Pawlowi z Lu-

je hotowy okázal a postawil bez napo- že, jest prawa a ísla ; lak mi bóh pomá-

mínánie ; i má laklo písieci sám pówod, 30 haj i wšichni swli!''

nebo ieho poruník, kohož w konci ža- ..-„.. »

37. Písaha se zmadiem.
loby jmenuje: „Na lom pisahám, že mi

jest Jan z Krp uinil škodu swú mocí Pak jesl teba každému, klož pisahá,

bezpráwne na mej ddin w Luži, tu kdež neb také písahu pijímá, tch eí, kle-

mi mel dáti hotowé penieze, tak jakož 3 5 réž písa rotu wydáwaje mluwí, pamtli-

mi slíbil, i nedal; a proto sem škodu wu býti. Neb len, ktož písahu pijímá,

wzal na hotowých penziech, na slie- dopustili se, že w em eí, cknutiem,
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neb jinú kleriížkoli píinu pekazí
,
prá- 40. Práwo stáné rozliným bhem.

wo swé ztratí, a práwem starým z téhož

wn jeho pohoniti nemóž. A o škody,

budeli práwem ot nho naen , strach

mn, když úad k swdomí má, by póho- 5

nu neztratil a písahy požiti nemohl.

Také práwo stane býwá na siíd, bu
weliký neb malý súd, rozliným bhem

:

nestániem bez ohrady nemoci, neb z ze-

m, neb králowú službu; také býwá pan-

ským otsúzeniem o welikú wc, o menší

38. O práwiech stáných.
úednicím.

Prúwa stanu rozlin se stáwají : n- ^^- ^ ^rnatciech w žalobách.

kdy proto, že u primy nestane, ani se »« r^^^^ ^^^ zmatek w žalob, když se

nemocen položí , ani jinak ohradí
,
jakož jí^v^^jj^

^^^^ My\]Q, s žalobu we dskách

jest práwo. Proto strana druhá památné
pg^^jj^ g eník s druhé strany, otazáw

dá, a on hned zratí swú pi, ktož se
se, jestli pówodowoslowo,a on die, že jest,

toho dopustil; a menší úedníci mohu
prosí desk té žaloby tenie, a když shledá, že

za práwo dáti, buJ o koli, málo nebo '^
g^ ^^^^^^ j^^Ij^ ge dskami dlí, tehdy ztratí

mnoho. A též kdy pisahá na kíži w ka- ^ówoá pi swú, a pohnaný bude toho

ple, a neprojde, túž úedníci moc mají. prázden. Než ježto ku
,

jinak pówod
A ta moc jest jim dáwno ot pánów dá-

^j^gy g jj^^j^ pohnaný , tak rozumj , že

na; neb písaha sama zprostí, neb ztra- pówod neztratí jiného takým zmatkem,

titi dá. A také, a kto stoje u primy, i
^°

jedno swój pohon ten a náklad, ale móž

se zle opowie, ztratí swú pi, a o to
g^ oprawiti, znowa požena do tetice;

jesti dosti panských nálezów. A též, a
^i^ pohnaný, když na žalob kterýmkoli

swdky wede, a jich neopowie jménem
jj^i^^,,^ utratí, buJto neohrazeniem práwa,

otkud a proti komu. Tak u primy býwá
„^i, otpowdí bez ádu , neb jiným kte-

prawo stane. rýmžkoli bhem , Avždy pi , z niež jest

pohnán, ztratí, a na bube památné dáno.
39, Zmatkowé w prúw.

. . , , - , , . , , ., i j v ,

,

A také my úednici to drzime, když kte-

Pak také w kaple, kdež písaha býwá, rý pówod anebo pohnaný, ot nhož žaloba

opt nestániem, zmatkem písahy, w úwo- jde nebo otpowJ, bez úedniieho otpu-

du swdków do káply
,
jakž sem naped štnie stojí w lawiciech súdných, a e-

psal o swdciech, mleniem a neiekániem nik strany honí ped úadem : tehdy prá-

písahy, u kíže pes páte nepoloženiem wo ztratí. A to držie úedníci z panského

prstów, jakž písa ukáže , a zdwiženiem náleza.

prwé než úedníci káží. ^^ 42, Práwo stáné pro nezpráwu.

Také býwá práwo stáné z podwolenie

w zápisu neb trhu pro nezpráwu, kdyžby
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se wéc podwolená nestala , aby práwo nik jest pán ddický , ot néliož práwem

šlo jako w stane'm práw. Tak ta práwa dobuda, každý dédictwie má niieti. Ajsií

stana jdii , a po nich líniluwa, ježto jest ty >vci tyto : pohon o ddiny každý na
ot práwa. slušíc, zwod o pi hlawni naii slušie, neb

43. O úmlutc po stáném prúwu.
5 hned po zwodu ten dlužník a mordé

má z swe'ho ddictwie wyweden býti a

Pak úmlmca po stane'm práwu jest ot pówod uweden , z kobylého pole jeho

pówoda napomanutie pohnaného
,

jenžto zwod : a tak o jiných wšech wécech,

jest ztratil, neb ádem súdným. aneb pod- kteréž jdu k ddictwí, A to lépe powiem

woleniem ; a ta limluwa prwé jíti nemá, i o dole, kdež o othádáni psáti budu.

než po dwú nedlí po stáném práw naj-
, v o ,

,. ,., , , i
, ^ ,.

46. Zwodotté na sudieho a písae.
mene. Pakli dále powod nechá, to jest

^

wóle a jeho práwu neškodí do tri let a Pak zwodowé, ježto slušejí na sudieho

osmnácte nedl , lecby smrt pohnaného a na písae, jsií wšickni jiní, o škody, o

neb pówoda zašla. Pakli má býti úmlu- i5 dluhy, o zástawy, buJte wnné neb jiné

wa po podwolení neb po trhu , nejma kteréžkoli, o základy.

býti prwé, než když ta píina pijde,
, j , , j 47. Zwodowé na wšecky.

pro nizto westi musí a swym dskam do- ^

stí uiniti. A w té nesnadn lowk zmate, Pak zwodowé, ježto na wšecky slušejí,

lec ji prwé dá, nežli má býti, jakož dole 20 jsií jedno o nezpráwu. Ty zwody wšickni

powiem o tch wšech zmatciech. trie dle mezi se ; ale to jest tepruw pi-

šlo za Kaplée písae zemského, jakož we
44. O Zwodu.

^gj.^^,^ gj^jj ^|g j-g^^, jggj jjyj(j^ jaj,^^

Po dwú nedlí po té úmluw pak móže dsky swdí, že má wedeno býti pro ne-

jiný úd práwa býti, to jest zwod. A ten 25 zpráwu
,

jako w starém práw, tetin

í

zwod jest rozliný, podlé rozliných pó- wýš penz trhowých, a potom othádánie

honów a práw stáných. Také jsú zwodo- slušie. Takžby toho zwodu neml komor-

wé jedni, ježto upímo jdú na komorníka, nik, než druhá dwa, sudí a písa; neb

a druzí jsú
,

ježto jdú na sudieho a na skutci úednií mezi nimi mají se wždy

písae-, a tetí jsú, ježto jdú na n na 30 mniti, pro úklady zlých, aby k jednoho

wšecky ti. A o to chci ihned psáti, jakž ztrát wiec swdków bylo, a prawda aby

jsem nauen. swtle šla k obecenstwí wšech.

45. Zwodowé na komorníka. 48. O panowání neb brání sjedniem ko-

, . v , ', 1' . ' morníkem.
Zwodowé, jezto na komorníka jdu, jsu 35

ti obecn, ježto k ddictwí jdú, a w nich Potom pak jest jiný úd neb lánek

potom othádánie teba nenie, neb komor- práwa, ježto slowe panowánie neb brá-

32



995 XIV STOLETÍ. ONDHEJ Z DUBE. 990

nie. A lo slowe jedniem kusem panowá-
i , , ' • , j I

'
I

50. Wúsfraha w nanowání.
nie po stáných prawiech, a druhým kusem ^ '

bránie po zápisne'm práw, neb se prawí Také' w tom panowání , klož je iní,

w zápisiech takto : aby mohl bráti s je- má se piln chowati , aby jinde nebral

dnieni komorníkem, neb se uwázati wd- 5 ani panowal, jedno tudiež, na nžto se

diny oc. jakž který zápis SMdcí, A to zwod stal. A to z práwa primyšleneho

panowánie nkdy býwá bez škody , a nedáwno wždy pówod má s sebú mieti

nkdy se škodií. komorníka a jiosla purkrabina Pražského,

tak že w každém zájmu mají trie býti
49. Práwo stáné bez škody. . , v , , ,

I o najmene, powod, komorník a posel pur-

Bez škody býwá, když kto má práwo krabin. A pewýšíšli wiece, twá škoda,

slané a wzwedené ze škod neb z jiné ale ne pohnaného, léby byl otbojník, ten

zástawy, po nmž zwodu bráti by neml, bud snuzcn mimo práwo , neb jest ne-

než jedno w úrociech, ac zwod bude po prietel práwa.

swatém Hawle, neb po swatém Jií, jizby i 5

, 1 1 . '.• ui 1 v. . , v.
,

5Í. Panowánie se škodu.
tehdy brati nemohl , lecby úrok pisel, a

takby toho ekati musil. Ale chceli sob Pakli bude panowánie se škodií , neb

swé práwo dowesti pro smrt, tehda musí podlé zápisu : pówod s komorníkem a s

na swój náklad a na swú škodu , bez purkrabiným poslem má toliko wzieti,

škody strany, komorníka wezma, opano- 20 jakžby úrok na práwo stáné stail; a te-

wati , aby swé práwo dokonal ; neb jíž tinu wýš pro náklad ; a jestli ze škod,

polom ddí, a móž swé zapsati komuž chce. ale k úadu tolikéž. A to má tolikrát

A protož wz , kdyžkoli kto práwo uiniti, kolikrát toho teba bude, tak wždy,

ustoje na kom, bude na jeho ddiny zwc- žeby každý ten, kto chce panowali a swé

den ze škod, z wnné zástawy, z dluhu, 20 práwo oprawiti, dotaz úadný ml, a sjich

L základu , a neopanuje i umel : tehdy rad uinil, a nezawede se snadn w nic

wz, ze s ním to práwo ume, aby pi nepodobné.

práwu i poruníky ml. Pakli opanuje

jedno jednu, tak to práwo již ddí
,

ja-
^^' ^'^'''' panowáni.

kožto úpln dowedené, a bud to okoli, 30 Ta panowánie z práwa mají trati do

krom ddin, na nž když se zwod stane léta póldruhého , aby tikrát bráno bylo,

líomorníkem, již dále teba nenie, a druzí a polom má pak othádánie pijíti
,

ježto

bcrú opanowánie, ale to se dje pro od- starým práwem slowe wddnie. Ale bud

strk odporníków. panow^áno tikrál, neb nebu, když jedno

35 jednu jest panowáno , a léta póldruhého

s prwniem panowániem mine, móž othá-

dáno býti ku prawému ddictwí, aby ktož
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práwem obdržal a zástawu má. již ddi- podle sweho swdomie, a lán ddiny také',

cem byl. Ale k tomu jeho práwo nepudi, sady , chmelnice , winice , reky
,
potoky,

móže nechati othádánie, dokud chce, je- mlýny i jimi rozlicnú >vóli a panstwie.

dno když let zemských nepropustí. A proto A tak s tiem jíti, aby obmeskánie nebo

o tom othádání , když jest úd a lánek ^ netbánie žádného \v tom nebylo. A w té

konený práwa, chci tuto psáti. každé rozdwoji wýpis z desk t zprawí;

neb tiem jsa zprawen, ani na zwod, ani

53. Nález o othádání. , j • i - i
•w cem zNvod, ani co ku powodu, ani co

To othádánie z práwa neslušie na žá- k úadu, úpln zwda, obmeškán nebudeš,

dného úedníka, což úadu dotyce, jedno > o

na komorníka; jenž jest zámek wšeho ^^' O panotcání druhém.

práwa, neb othádánie wšecka práwa za- Potom pak po othádání
,

jenž zámek

wierá. A protož jest rozliné, pro roz- jest práwa , ješt býwá opanowánie wc

licné píiny; neb to z pedních wcí dwú nedlí, pro olporníky, bylliby klo,

dobe jest známo, když wšeho práwa jest i 5 ježtoby snad práwo k ddinám maje , o

zámek, a praw jest mnoho a rozliných, pohonu , o stáném práwu , o zwodu , o

tehda ta práwa w rádu jich rozlin ten panowániech newdl , a již widí skutek

zámek zawierá : jinak o ddiny, jinak o netajný, othádánie zjevné: ješt dw ne-

škody
,

jinak o dluh . jinak o zástawu dli mj k otpore , a té požili má, ac

(wyhniúc wnnú , neb ta w swém bže 20 ukáže. Pakliby již zameškal, nemá wiec

ostáwá), jinak o základ, a jinak pro opu- k otpore dopuštn býti ; než pohon zno-

šlnie úroków ; k nimž ke wšem wcem wa jemu nemá bránn býti.

krátce psáti chci. Tehda wždy pro roz- Takí práwa pohonná jdu diel tiem

licnost práw rozlicno jest othádánie. ádem, jakož sem naped psal. Ale že jest

2 3 penesnadné wšem hlawám jediné hlaw
54. Kterak má othádánie býti. ^^^^- ^^^^,^^^-^-^ ostawuje pdnjšie wcí mú-

K nimž ke wšem wcem takto pra- drosti múdejších , a wšak ješt o nále-

wím : že ten komorník s swým mlazším ziech panských chci nco psáti , co m
druhem, dada rok stranám na ddinu naj- pán bóh nauí.

mén dw nedli naped ped tiem othá- 3

j, . JI'- • j 56. O panskúch náleziech.
daniem, wezma z desk wýpis, wjeda na t j

ddinu, a jestli teba, káže mie dobyti. Panský nález za starých pánów welmi

a súsdy swolaje , o každú wc tu roz- držán byl : a prwéby se musilo mnoho

licnost lehce rozdlé podlé wýpisu z desk, zlého státi, než to, což páni jsú nalezli,

plat každý we wšech krajích kopu platu 3 5 by pedse nešlo. A také panský nález

po desieti kopách poloze, stawenie, twrze, tak mocný byl, že ot nho žádný se ot-

podlé rady súsedské a swého towaiše i wolati nemohl, ani kdy komu dopuštno.

32 *
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Krom slýchal sem, že o cest sú se n- jemu také nerado spomáhá. Onen smyslem

kteí, jako pan Mikeš z Potenštajna za a snažností zíšt, a druhý nedomyslem a

ciesae Karla , na íské wolence se ot- leností ztratí. A protož sám sob laj ztra-

wolal ; ale snad jest bylo proto , že jest tiw, a onen sám sob dkuj získaw. W
jemu ciesa a páni páli. Ale to práwo 5 tom kusu páni swými nálezy niímž ne-

této zem nikdy nebylo, by o kterú wc jsú winni.

58. Nepripústénie nálezów we dsky psáti.
který zemnín mohl panského nálezu zni-

knúti. Protož i dnes mlby jich nález pe-

wn držán býti, a úedníci wtší i menší Protož také páni diewe swých nále-

mají , což pány bude otsiízeno , swými i o zów nikdy nepepustili we dsky zemské

úady pomocní býti ; a najwiec purkrabie klásti , nechtiec tiem hanni býti , že o

Pražský, jenž hól mocí králowú nade wší jednu i túž wc , neb welmi podobnú,

zemí drží. A bych ekl praicý nález : jiné a jiné nálezy inili. Než když sú co

toho wždy swdkem býti nesmji- neb nalezli, kázali zwod úadu uinili, neb

mnoho jest rot pirozených, ježto jsú na i 5 w druhých wcech purkrabí Pražskému.

se laskawi, a jeden druhému prawdy umie-
V , ,, , v v n . v • „ 59. O moci núlezów panských.

nene pomaha snazne. Protož nenie sna- ^ ^

dno o tak welikú ustanowenú, obyenú a Kde panský nález moc má ? Prawím,

pirozenú prawdu co jistého a koneného že když páni súd osadie a popsáni budu

psáti, a zdá mi se lépe o to pemlceli. 20 we tyech lawiciech , a žalowáno bude

eníkem na stupky, na spolky a na dánie, w
57. Nálezowé w rowných pech.

^^^^ ^^-^^^^ ^^ g^^^^^j^ p •„^^^, ^.^^^^- py„« jj

asto také w rowných pech páni jiné šli, ale ne jinde. Pakliby se strany swo-

a jiné nalézají ; a to býwá bez jich winy, lily kdežkoli , a úad to slyšal : tehda

ale winú stran. Neb astokrát swú prawdu 20 podwolenie práwa ruší, a moci panské

jedna strana eí podobnú a wýmluwnú potwrzuje, bud jich málo neb mnoho.

pede pány wywede, tak že jiej to kzi-

, , , ,, ..j v . , -. 60. O potaze panském.
sku panským nálezem pojde; a astokrát ^ '^

také druhá strana, túž aneb podobnú k tej Panského potazu nemóž žádný pán wy-

pravvdu majíc, w swej ei a w swém 3 o nésti, než na kohož sudí podá; a ten má

líení newýmluwn pede pány powede, býti kmet ot swých pedków. A co jest

sama se meškajíc , že páni o túž pi jej kmet, to páni wdie.

ke ztrát naleznu ; tak že z toho wycho-
,, v v , ' X ^' 1 »v 61. O nálezu w jiném, miest.
di, ze asto prawý ztratí a kriwý ziste. ''

Neb w každém práw tomu, ktož swé 3 5 Budeli pak kdy, pro potebu a proto,

wci jest opaten a bdí, práwo jest po- že tomu páni chtieti budu, w jiném mie-

mocno, a ktož swé prawdy netbá, práwo st nález panský, aby se stal bud wklá-
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štere neb w jiném domu, a starší líed- ctem rozdlé: tehda k kteréž sírane pii-

níci pri tom budií, a stran ob swolé: stiípí lírad wtší , to má ped se jíti, a

móže we dsky složeno byli, ale s dobrií písa má opaten býti w tej róznici, w-
pamtí, kterak a kde se stalo, kteí páni da kolio psali a koho nechati. Také nemá

pi tom byli, a kto potaz panský wynesl, 5 žádný pán na siíd w potaz wsláti , lec

a wóli stran také psáti. Neb jinak proti jemu sudí káže aneb otpustí.

tomu e býwá : pokutn jsme otsúzeni,

a ne w tom niiest , kde práwo , a ne- 64. Po nálezu žádné otpory.

jsme k tomu pipraweni práwem zemským, m^/oi; «^ .^o«o1-,í.« ., i^ i

"I

* * ^ ^ ^ iuozeli po panském nalezu strana pri-
i jiných mnoho omhnv. A také páni po i o „„ma^^ K.-r*; i. ^i,.^\^ o d -

*" ' * » puštna Dyti k otpore r rrawnn, ze ne-
swých stojie.

^^^^ pipuštna býti , když se olsiíze-

62. Mnohou teba pánów k nálezu.
"^" ^^í'"'^'

'
"^^^^^ ^«"^« "'^^^^ "^»^>-

lo, a panský nález držán má býti bez
Co pánów jest teba k nálezu? ím

^^^^^^ p^.^^^. pj^^. ^^,j ^ ^^^ ^p^^^^,^

wiece, tiem lépe ; ale podlé starého prá- 1

5

wa dwanáct, mimo úad , aneb najmén ^^ r^
65. O wstáni pánów wpotaz.

sedm, wtšie polowice; ale to jest o w-
ci pohonné. Ale o ty wci, kteréž jdu o ^''U^li páni z F^wa wsláti z siídu w
zemské dobré, mliby wšichni rodowé POta^. sírany, když jich práwem prosí?

býti podlé starého práwa, léby kto swií 20 Prawi, w druhých wcedi pilných že mají;

wolí nechtl , neb pro nemoc , neb pro ^^^ ^ruhé stran polowice pánów má 0-

nepieze, neb pro službu nemohl. A toby stati. A tak na peskáku eníci stran

wždy každý ml ohraditi pede pány, po- ^bií sob wolé, pona pówod, a pohnaný

dlé starého práwa; pakliby neohradil, než druhého, a tak až do poslednieho. A to

to swú hrdostí wedl astokrát, a najwiec2 5 "^^ strana, kteráž toho potebuje, ped

pes léta zemská, tehdaby nebyl hoden opowdí uiniti, práwo sob ohradiec, a

swého miesta, ani potom potazu panského potom nic.

wynositi. Ale to ostawuji u panské wóli

;

, .j
, , v , , „^ ^ 66. Mózli otec sunóm diet dáti kdyi

neb neradi pani prietel prielele pro po- ^ ^

chce ^
silu hlasu zbawí

;
protož o to dále ml- 30

eti chci. Móže otec synóm dáti diel, když chce,

než pátely po mei k tomu pi-ijma. A
63. O pánu s potazem.

^^,^.^^ .^^^ ^^^ ^,^^ ^.^^^ ^^^^^^ ^ ^^^^j

Když pán s potazem, pijma rozkázá- posliípný, neb pidobytý, prawý diel, bud

nie sudieho
,

po pániech jde, a páni jej 35 na emž bud, krom sednie má naped

uiti budií : w tom , a se rozdlé
,
po do žiwota, wno ženy swé, riícho ložnie

wtšie stran má jíti. Pakli se rown po- a klenoty, což po žen wzal ; a to wše
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chzaowalé, což po jeho smrti ostane, má muže; druhé, když swe' wénowjimí ruku

w rozdiel jíti. trhem zapíše dskami , neb jinak kterakž-

koli zawadí, již swój slaw promnila. A
67. Syn na otci móze dielu dobyti. ^i.,^„o ;«c* o,.,x -^„^ - • * j-j-^ "^ uluzna jest swe penieze wenne ot ddice

Syn také na otci móže dielu dobyti 5 wzieti, ktož práwo k ddinám má, a je-

tch M cí
,

jakž naped píši o wšecky mu jeho ddin sstúpiti.

wci, otce pi tom ostaw
,
jakž se na-

V , , 72. Co má wdowa wzieti po sstúpni.ped prawi. ^ '

. , , .
W tom sstiípení, mimo penieze, co má

68. Syn swoj diet ztratí. . •„ »r, ....
10 wzieti? Když jiej dsky jiného neswdie,

Když syn otce , neb bratr bratra za- než jedno penieze , má wzieti penieze,

bije, neb hanebn ochromí, podlé starého swé riícho chodicie i ložnie, na kterémž

práwa, mimo jiné winy swój diel k jiným s swým mužem léhala a sedala, a klenoty

bratí neb sestrám ztratí \ a nebudeli žá- swé, kteréž pinesla aneb muž jiej dal,

dného , ale na krále spadne , a pes to 1 5 obilé, kteréž ssuté k swému pokrmu cho-

na panském nálezu ostane. wala : ale což w zemi , nebo jiného ná-

bytka, co jiej dsky neswdie , toho má
69. Dci wno ztratí. » ,• tm 1

' v , , 1 .•.•
otjili. Dluhow muzowych plaliti nemá,

Kdež panna se wdá bez otcowy Avóle, než kteréž se zdlužila w swém wdow-

neb po otci bez bratrowy wóle, neb po- 20 stwie, ty plaf. Pakli jie co nábytku neb

runíków, má swé wno ztratili práwem jiných wcí dsky swdie , to má zdwi-

starým. hnuti podlé desk položenie ; w tch w-
cech má se zprawiti dskami swými.

/O. Wdowa wno poziwá.

Když která žena owdowie a chce na 25 ^^- '^'«''^^' P'^"^'"" /^'^ ^^''"'^ «'^««

swém stolci wdowiem sedti bud s dtmi, ^' ' ^ *'

neb bez dtí , má swého wna požíwati Také podlé starého práwa wdowa swój

podlé swých desk, krom bern obecné slaw promní, když po smrti muže swého

zemské, jež na ddice slušie; a to tak po roce diet má; zjewné jest, že swého

mluwím , nenieli žádných wýmluw we 30 stawu pocestného nezachowala a dále také

dskách w tom wn. Pakli jest co wy- nenie hodná toho swobodstwie. To jest

mluweno , a we dskách wýmluwa stojí, práwo staré, a páni dobe k jejie polep-

to má tak držáno býti, jako dsky swdie. šení ustanowili.

71. Wdowa wno ztratí. g. 74 Na koho po smrti wdowy wno spadne.

Cím wdowa swój staw wdowí prom- Po smrti wdowy každé, kteráž swého

ni ? Najprwé , když se za jiného wdá práwa wnného jinému dskami nezawadí
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kterakžkoli, práwo jejie na krále spadá. IT. Král sirotkám let dáti nemóze k jich

Ale chlebili s dtmi , zlé i dobe' s nimi škod.

trpieci, jejie wno na dti spadá. A bii-

,,•.., • •• 1 II j>. 1
Móželi král le'ta dáti sirotku, abv s^vé

deli teba o jejie bydlo s detmi , ma k ? " .y ^
^"^

,..,,,.,,,. , . . prodati, dáti aneb zapsati ml neb mohl?
ukázaní dosti býti na panu poprawci naj- 5

*

Prawím, že toho ke škod sirolie uiniti
bližšiem, w jehož je kraji, jemuž w tom

má weieno býti na jeho písahu, bez ji-

,,,,,. co zapsal ot takého sirotka, an let nemá,nho ukazanie. ' '

když k letóm pijde, nemá jeho nic \vá-

75. O pornníku sirotiem dskami. žati, než pi swém ostati, a léta od krále

nemóž: a jestližeby jeho kázániem úad

co zapsal ot takého sirotka, an let nemá,

když k letóm pijde, nemá jeho nic \vá-

zati, než pi swém ostati, a léta od krále

daná nemají jemu ke škod býti. Nebo to
Poruník každý dskami jest sirotków i

...,,..,..,, , . ,
prawím: kterakžkoli král práwem starým

I Jich zbozie do jich let lak mocen, jako
, ^. .. , , . . , ,

jest najwyšší poruník sirotków, wšak
sam otec, prodati, zapsati, obrátiti k swe

,,. , v v . ,v w • pedci pirození po mei a dskami zapsání,
woli ^ krom wenowati nemoze , dati ot

.... ,. ale abv dobe sirotkóm inili. Také k iich
sirotków nemoze, ani jim kterým poho- 15

, ..
, , . . .,,... škod a k jich zlému jim král z práwa

nem do jich let co ztratiti. A dále jeho
^ . , , , . , ,

starého nic dáti nemóže, než toliko swói
moc netra, nez jedno do let sirotka prwnie-

,,_. nápad. O tom wiece mluwiti nechci,
ho; neb ten léta maje, i hned jest blizi

poruenstwie, nežli onen dskami. 78. Nkací zmatci.

„^ ^ j . ,1 ,,, 1 r ^^ Ješt isií nkací zmatci, ježto býwají u
76. O spoleníku ot krále wydanem. ^ j j j

wedení práwa swrchupsaiiého, poniíc ot

Co spoleník ot krále wydaný sirotkóm, póhonów až do olhádánie. A o tch chci

neb poruník, moci má? Nic jiného, než ^^^^ „^^,o p^^jj
^ ^^^^^ pj.^,^i komorníku,

zarue dobe ped úadem, aby sirotkóm
j^j^^jq pohoní a pohon swdí.

neutratil, ani jim zbožie do jich let umenšil, 2 5

držeti sirotky bude ; a jestližeby božiem
'^^' ^ ^^^" komorniiem.

pepuštniem do let sprawedliwých bóh Každý komorník Pražský má mieti tento

sirotka neb sirotków neuchowal , a jich ád : když pohoní, má k dworu, k hradu

zbožie nápad ml jíti na krále : tehda ten neb k sedni pijeda, ssésti s kon a bra

sirotí poruník neb spoleník nápad krá- 30 otložiti wtší, a s hólkú do dwora, na

lów wezme, a jiného nic. Neb král nemohl twrz, neb do sednie jíti, a tak sám, nebo

dáti jiného, než swé práwo ; a jeho práwo s towaišem w dalšiech krajech, pohnali a

jiné nenie, než jeho nápad sprawedliwý: ohledati, a otpora jest, jestli lu žena,

ddiny, a nic jiného. jehož pohoní, a peeE úední mieti, a ji

35 chlieti bude pohnaný widli neb jeho posel.

A pak do prwnieho msta králowa jeti, a

konšelóm oswditi. koho, ot koho a který
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den pohnal. A budeli na swdtení kterú wcí r,^ «r.
Ol. Wýstraha na zwodu.

z dewniech se kto brániti , a on z toho

newynde: wie úad pomstu starií, která Na zwodu chowaj se, by jinde newzwo-

se má státi. Také kdežby pohonil, a pe- dil, jedno tu kdež pohon swdí.

eti neml, mohlby swázán býti bez pro- 5

j . ,, I
' *• ^.,^ui K,- K,,i i.« ^2. Wýstraha na panowání a othádáni.

daje, nebby ukázati nemohl , b^ byl ko- ^ ^

morník. Na panowání jinde také' práwa newo,

, , , - než kdež jest zwod. Pak othádánie jinde
80. O zmatciech na žalobách. w v , , .

necin, nez tu, kdež jest zwod a panowa-

Pak na žalobách jsú zmatci obecni, ktož 1 o nie, aby práwo ku práwu sjednal.

opowdne'ho nedá
,

práwa neohradí , se

dskami se rozdlí , a jiní jsú zmatci

obecní.

nejstarší listiny ceske.

Pojednúwací jazyk u desk zemských a dworských až do druhé polowice XV století byl

w&bec latinský, akoli mnohem díwe i eským jazykem zapisowati poato. P. Palacký snažné

prohledáwaje archivy nalezl nejedny listiny z konce XIV stol., kteréžto z ástky již tiskem

w známost uwedl, z ástky posud k tisku priprawené chowá. Zde následující z nich klademe.

1. slúžíti móž: protož my s dobrým rozmy-

1380, 8 Dec. Jan z Wartenberka služebníku » 5 šlem, z dobré wóle a s dobru rad dáwá-

swému Hemanowi z Ralska wes Medny do my jemu dieweeenému Hemanowi wes
žiwota k náprawe dáwá. tak eenú Medny až do jeho žiwota anebo

My Jan z Wartenberka , swrchní pod- do jeho smrti se wšemi požitky, se wšemi

ciešie králewstwie eského , wyznáwámy práwy , se wší wolí, jakož pan Fridman

wšem , ktož tento list ísti budu nebo u- 20 nkdy eený ot nás držal, w manstwí,

slyšie, že uznamenawše snažnú službu na- ježto jest k nám spadlo sprawedliwú ot-

šeho wrného služebníka Hemana z Ral- úmrtí ; ale toto wynímajíc : lesy, ježto tu

ska ,
ježto jeho pedci našim pedkóm jsú, aby s nimi nic nejml initi : a také

zaslúžili, a on nám zaslúžil a ješe za- kdyžby byla bern králewa , aby ji dal
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k našemu úkolu nebo do nasie komory. A

také jemu dáwámy driewerecencmulleíma-

nowi zwlášeie milosti : achy nás bóh neu-

chowal , jeiiož bože ncdaj , diewe nexii

jeho, aby wsie služby prázden byl s tohoto

i s onoho, ježto w Ralse drží k nápra-

>v ot nás. Ktere'muž swédectwí a k %vét-

eiemu ujisceni naši peeet srny priwésili.

Dáno le'ta ot narození syna božieho po

tisíci po tech stech osmdesáte'ho , ten

den w sobotu na pocetie swaté králewny

matky božie.

2.

1384, m. Apr. Fridrich z Erwnic odpor

klade u desk dworských proti právvu králow-

skému w Malowaích.

Fridrich z Erwnic otpierá zbožie w
3Ialowaich, že je kupil sob a swému

strýci, a toho trhu je mn powolil král

a pójil ku prawe'mu manslwí. Ale a
jest tu mój strýc nebyl , Avšak mn je

král a me'mu strýci spolen ráil prieti

;

jakož já to chci dobe ukázati, jako toho

práwo jest. A ml sem to jisté zbožie w
prawém držení a obranu (sic), doowad

mój strýc žiw byl, a po jeho smrti wiece

než rok a den , beze wšie pekazy a beze

>yšeho naenie i ot krále i také ot kaž-

dého lowka. A s tiem s chci práwa

drželi , zdali já toho zbožie bhžší jsem

nežli jiní, anebo což prawého jest.

Terminus docendi sabbato quatuor tem-

porum pentecostes. Terminus ad idem in

crastino dedicationis Pragensis. Terminus

ad idem sabbato quatuor temporum ad-

ventus.

In eodem termino domini barones ot

feodales recrni Boemiae, audita defensione

Fridrichouis praedicli, cum qua ipse jus

suum delendebnt, diceus, qnod sibi D. Uex

*> unanimiter cum Ilincone palruo suo oiua-

gium concessisset , invenerunt pro jure

:

si D. Rex recog^noscet, quod praediclis

llinconi et Fridriconi unanimiter omagium

concessil, tunc antediclus Fridrich dehet

1 o conservari circa jus suum ; si vero D.

Rex non recognoscet, nec fatebitur, quod

saepe dictis Fridrichoni et llinconi onia-

gium concessisset, tunc praenonunatus Fri-

drich dehet adducere duos feodales regios

I 5 juratos, cum quibus ipse juramentum de-

bebit in cruce praestare, et ipsi duo feo-

dales eliam debent jurare , se vidisse et

audivisse, quod D. Rex saepefatus llinconi

et Fridrichoni omaffium unanimiter con-
«•

2 cessit et indivise. Domini barones et feo-

dales : Benessius de Duba diclus Škopek,

judex curiae, Henricus de Duba dictus

Škopek, camerarius regni Boemiae, An-

dreas de Duba, zudarius supremus, Johan-

2 5 nes de Dražíc, protonotarius terrae, Petrus

de Kosti, Zdenko de Konopišt dictus de

Sternberg, Ralmir deKrasikowa, Ilinco dic-

tus Berka de Duba, Benessius de Duha,

Albertus, Zdeslaus et Jaroslaus fratres de

30 Sternberg et alli quamplures lide digni.

Terminus sabbato quatuor temporum qua-

dragesimae Fridrichoni supradicto ad ad-

ducendum duos feodales et ad docendum

jus suum. In eodem termino Fridrich prae-

3 5 libatus nil docuit de jure suo, et ob hoc

datum est actoribus pro jure obtento. De-

derunt memoriále.
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It. aniio domini xlICCCLXXXV, fer. V bratra mého. I wolil sem dwór poplužní

ante dominicam Judica , Wenceslans et w Ratiboi se wšiem, což k lomu sliišie,

Nicolaiis vicenotarii tabularum terrae su- tociž sedm kop plata a palnádste grošów

per mediam curiam araturae in Malowar cum a tii penieze tudiež w Ratiboi; opét w

hereditate, pratis et suis pertinenliis, iuducti 5 Pleši pt kop a dwanádste grošów plata,

šunt per Wenceslaum notarium curiae. jeden lán lesu, a luku tudiež w Plesiech

;

It. anno domini MCCCLXXXX nono, feria w Plasnej puol kopy a dwa groše platu;

secunda ante translationem S. Wenceslai, >ve Mnichu kopa platu ; w emii šest

Wenceslaus de Dolanek, olim vicenolarius kop platu s kostelním podáním a se dw-

tabularum et . . . (druhé jméno chybí) i o ma rybníkoma i se wším což k tomu slušie,

, . protestati šunt coram D. llen/.lone s hajným Skrýchowským, ježto puol kopy

de Duba, vicejudice curiae regalis, et co- platí, a s bezinami Skrýchowskými , téch

ram beneficiariis curiae
,
quod omne jus jest deset lánów, i s Peklem lukií ; rybník w

suum, quod habent a D. Rege in here- Hatine i s haltéem ; w Recici w mstci

ditatibus Malowar, prout ante plenius con- 1 5 puol desátý kopy bez dwií groši platu,

tinetur, et sicut ipsis D. Rex donavit, s dworem Ratiboským a s lukami i se

vendiderunt D. Fridrico de Erwenic et suis >vším, což k tomu slušie dworu, a s po-

heredibus pro XXXV sexagenis grossorum l4>>vicí iúky u hamru Slrážského na dolejší

Prag. plene persolutorum ; et D. Rex ad stran. Meze jsú, jdúce na cestu, ježto slo-

hoc forum suam ddit voluntatem et tale*2o we Slájická, až do Bechowy klády skrze

jus devolutionis salvo jure omagiali eidem Crnce, pes Ddíkowo bláto až do eky

dimisit. Nunlius ad tabulas fuit Bohuslaus Wcelnice, ekií dolów až do potoka, ježto

de Swanberg, supremus judex regni Boe- slowe Holná ; a ten potok jest na mezi

miae. Et ibidem Wenceslaus praedictus mezi lesy Reickými a mezi Ratiboskými

;

literám majestatis, quam a D. Rege habuit, 2 5 tiem potokem nahoru, až do meze, ježto

eidem Fridrico et suis heredibus Ubere assi- slušie k rybníku llolenskému ;
a toho lesu

onavit. jest, i s lesem, ježto slowe Kornice, pt

3^ a šedesát lánów , se dwma zahradama

1384, 13 Sept. Jan ze Hradce pipowídá welnýma, jedna u Hostíka, a druhá pu-

se k dílu tomu, který se jemu pii dlení s 30 stá, a s tetí zahradu, ježto slowe u Jana.

bratrem Oldichem dostal. q rybníce na Holnej já déweeený Jan

Já Jan pán Oldichów syn ze Hradce wyznáwaji wšem , že sem toho rybníka

wyznáwám wšem, že sem s rozdlil sswým jml polowici a mój bratr Oldi-ich druh

bratrem wlastním Oldichem také ze Hrad- polowici, a že sem po rozdiele swú polo-

ce, skrze naše milé pány a pátely naše, 35 wici rybníka prodal bratru swému Oldi-

pana Petra a pana Jana z Rožmberka, tak chowi za ti sta kop grošów Pražských

že mn s dostalo woliti s powolením sliebrných ; a ty penieze má dáti za mé
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dluhy w židech i w kesCanech, ježto jsem m wyznáno bylo, we dwií nedli. Pakli-

za me'ho otce i sám za se dlužen, a kte- bych toho neuinil, tehdy páni déwe e-
réž já ukáži a znáti budu, ty on má pla- cení z Rožmberka mají pinií moc w mé

titi za m: a což bude wiece penz než zbožie s uwázati a prodati a zaslawiti

ti dluzi, ty mi má dáti i)olowici na s\va- 5 w jistin i w škodách, podlé swé >vóle; a

tého Martina a polowici na stredopostie

:

proti tomu abych nemohl jmieti ižádné

to mi má zaruiti a listy dobrými utwr- pe ani žádného právva. A na lepšie po-

diti, jakž páni Petr a Jan z Rožmberka twrzenie tch wci snvú peet sem piw-
káží ; a nynie mámy ten rybník do swa- sil k tomuto listu, s pecetmi k mej prosb

tého Martina spustiti , a ryby i penieze i o jedné na swdectwie toho wšeho uroze-

spolu dliti. A také bratr mój Oldich ných pánów, pán Jindichowú z Rozm-

bude moci ten rybník dále topiti na swé berka, pán Hemanowií ze Hradce a pán

dwa lány a na mé druhá áwa lány, a ješe Jindichowú také ze Hradce. Dán list od

ostane puol ctvvrta lána lesu podlé toho božieho narozenie léta po tisíc tí set

rybníka ; a to mámy rozdliti, jakž páni i 5 osmdesátého ctwrtého. w úterý ped po-

z Rožmberka káži : bylolíby, žeby ten ryb- wýšením swalého Kíže. (Wisí 4 peeti

nik mohl dále topiti na mé lesy neb na mú neporušené.)

ddinu, tehdy mój bratr Oldich má mi

odmnu dáti, jako páni z Rožmberka káží.

Bylliby kto také otci našemu co dlužen, 2 o 1386. 18 Aug. vv Brn. Zdenk ze Štc>rn-

toho mámy spolu dobýwati, a spolu d- berka a Lukowa svvdcí o nálezu, kterýž se

liti, cožbychom dobyli : pakliby kto co '*^* "''' '«'•''" panském w Moraw mezi p.

, , , . ,,,,,. . Sezimau z Austí a bratrínii z Radhostowic.
na nas dobyl otcowych dluhow prawem,

a my s tomu nemohli obrániti, toho má- Já Zdenk z Šternberka eený z Lu-

my spolu uplacowati i zaplatiti. A což 2 5 kowa, wyznáwám tiemto listem wšem, ktož

jest pak ješe nedielno mezi námi, to mámy jej uzie nebo slyšeti budu: že urozený

rozdliti, když páni z Rožmberka káží a Sezema z Ústie z jedné strany, a Jindich

kakžkoliwk oni káží. A to srny sob a Wáclaw bratíc z Radhostowic s druhé

slíbili pode tmi sty kopami a pod wrú strany, mli sú pi mezi suobú o to zbo-

a pode ctí poslušní býti o wšeckny wci, 30 žie Hobzie , a o ten list, ježto jej ti

nic 1)0 sob neostawujíc, kteréž jsú mezi bratíc jmají ot Sazemy diewe eené-

námi nebo ješe bvli mají, o ten diel, ho: a s tú jislú pí bylí sú mocn |)išli

we wšem jich poslušnu býti. Kdežbych ped wysokorozené knieže pana Jošla mar-

toho neuinil, a oni na m wyznalí nepo- krabi Morawského, i podwolili sú sie moc-

siušenstwie: tehdy mám inlied ti sta kop 35 n suobú stranu. Tu pak dále markrab

základa propasti , a ty inhed hotowými Jošt podal toho na panský nález pánów

penzi zaplatiti , od toho dne, jakžby na Morawských. A ti jistí páni , slyšewše
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pri tu , to jest list tch bratí, i odpowd s jedné strany a mezi pány Petrem a Janem

proti tomu Sezeminu z Ústie
,

jenž sie bratí ze Stráže s druhé strany do nynj-
léty bránil

: ale ti jistí bratie ukázali pede šieho asu jsúcie, mocn uwázali. Kteížto

pány, že sií upomanuli, nepropustiwše let. páni skrze našich obojich prosbu we Avše-

Tu sií páni nalezli , aby Sezema z Ústie 5 cky žaloby, pe i nechuti, kteréžto do ny-

to zbožie Hobzie, i to což k tomu pi- njšieho asu mezi námi suobú stranu jsií

slušie, otwadil inhed ol židów ^ a k tomu byly, mocné, mocným ubrmanslwím sií se

sú pistiipili suobú stranu ped markrabí uwázali, a my na n toho mocn sme pi-

i ped pány. Ale po tom nálezu Seze- šli. Protož swrchupsaných ubrmanów ubr-

ma z Ústie byl prosil markrabie, aby žida 1 o manské wypowdnie tmito slowy se

nedal zwésti na to zbožie až do swatého píše :

HaMla, a cht w tom asu otwaditi. A toho My Jan, Jindich a Sazema, swrchupsaní

s já pamatuji, a tento list dáwám na ubrmanowé, najprwé wypowiedámeo hradu

swdomie toho prawého nálezu
,
jakož s w Stráži , i o tom, což jest tu na hrad

jest dalo ped markrabí i ped pány, jež 1 5 Petrem a Janem bratí ze Stráže wzato

sú tm bratí podlé jich prawdy tu pi Oldichowi ze Hradce a Pibíkowi ze Stra-

pisúdili, a Sazem otsúdili. Dán jest list že, aby Petr a Jan bratry ze Stráže toho

tento w Brn , tu sobotu mezi ochtaby puol hradu w Stráži
,

jakož jest ped
swaté Královny weliké, Anno domini oc. Petrowýma Janowým uwázání Pibík držal,

LxxxO sexto. (Peet pitištna). 20 w Pibíkowu moc takéž postúpila se wším

(Týž den a w tatáž slowa swdcil také § tiem , což jest Petr a Jan tu na hrad

pan Wilém ze Šternberka a ze Swtlowa). zaslúpil, ježto jest Pibíkowo bylo. Také

wšecko zbožie Pibíkowo, w kteréžto s
5.

jest ten cas Petr uwázal Pibíkowi, Petrem

1388, 6 Nov. w Budjowicích. Oldich ze 25 má nawráccno býti. Také což sú Oldi-
Hradce a Pibik ze Stráže slibují zdržeti a , ni. 1 jv ci» '>•
... , , , ^ ;: ,

,
chowa ze Hradce tu na hrade na Strazi

splniti wypo\>ed, kteraiiz Jan z Rosenberka,

Jindich ze Stráže a Sezema z Austí, co mo- swrchupsaní Petr a Jan wzali
,

to jemu

cní rozdílce mezi nimi a mezi Petrem a Janem majíwšecko nawrátiti úpln. A bylaliby

ze Stráže , o statek a hrad Strážský oc. o pe, ežby Pibík i Oldich Petrowi a

"*^'"'"* 30 Janowi z wšie dáwali winu , nežby s
My Oldich ze Hradce a Pibík ze Stra- oni znali, to jim mají Petr i Jan zprawiti

že wšem nynjším i budúcím wyznáwáme na kíži bez zmatku, ež jest wiece w jich

tiemto listem, ktož jej slyšeti nebo ísti moc newešlo, ani toho co mají, ani wdie,

budu , že sme prosili urozených pánow, by to jich eled nebo jich moc mla. Tehdy

pana Jana z Rozenberka, pana Jindicha ze 35 wrátiec což mají, a ukážíc ehož sú ne-

Hradce a pana Sazemy z Ústie, aby s we wzali ani mají, od Pibíka i od Oldicha

wšecky žaloby , nechuti i pe mezi námi i odewšech, ktožby je o tu wc nakli,
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potom wiec mají prosti býti , anebo pro

newrácenie zpraweni býti týmž zpráwe-

ním, jakož jest swrchu psáno.

Také ^vypowiedánie , což jest pod zá-

kladem mezi swrchu psanými Oldichem a

Pibíkem s jedné strany, Petrem a Janem

s druhé strany wypowdieno, a listy nebo

sliby bez listów twrzeno, ti listowé i po-

twrzení slibowé "VYŠickni mají minuti, a

jestli kterému clowku co >vzato, a jmé-

nem tomu richtáiowi, jemužto jest Pribík

svzal neb mel wzieti: wzalli je Pibik,

tehdy Pibik nahra
;

pakli je newzaw má

wzieti, ale propus což jest ml wzieti.

Neb nám wšem swrchupsaným ubrmanóm,

i jiným urozeným pánóm, rytieóm i pa-

nošem, kteížto sú pi nás byli, se zdálo,

ežby nebylo podobné mezi tak blízkými

pátely, když každý swé zase tiem swr-

chupsaným bhem jmieti bude, by který

základ ml brán býti.

Také wypowiedáme, jakož jest panem

Oldichem z Rozenberka wypowdieno me-

zi swrchupsanými Petrem a Janem, a mezi

Pibíkem a Janem bratrem jeho ze Stráže

a Oldichem ze Hradce, jelikož s jeho

práwa dotyce nkterým listem ježtoj jest

wrácen, aby Petr a Jan bralie swrchu-

pojmenowaná puol wsi eené Kletce a

podacie kostelnieho w Stráži s tiem se

wším, což fará tudiež jsiící drží , nebo

což k podací slušie, Pibíkowi postúpila.

A o eku to sob zachowáwáme
,

ježto

swrchupsaní Oldich a Pibik wedú , by

pan Oldich z Rozenberka byl kázal pi-

postiípiti té eky se wsí eenú Kletce a

s podacím kostelním, na tom chceme s

1 o

1 5

wzeptati, a nebudeli moci pan Oldich z

Rozenberka pamatowati , nebo ežby pro

božie pepuštnie nemohl toho do hrom-

nic nynie píštích wynesti, tehdy chceme

sami o to wyieci tiíž mocí
, jakož jiné

swrchupsané wci wyiekáme. Také s druhé

strany, cožby bylo Petrowi a Janowi i jich

eledi nebo jich lidem, Pibíkem ze Stráže

i Oldichem ze Hradce nebo jich mocí

wzato , to Pibik a Oldich jim mají na-

wrálili. Neb jest to námi swrchupsanými

ubrmany wyneseno a wypowdieno , aby

w též miee na ten rok , kterýž my Jin-

dich a Sazema swrchupsaná ubrmany po-

ložiwa nebo dawa
,

jakož jest swrchu

wypowdieno , cožby Pibik a Oldich

peli, ež sú newzali w tu dobu, ježto sú

twrze na Petrowi a na Janowi bratru jeho

dobyli , to mají ukázati swrciiupsaným

zprawením ; a cožby znali, ež sú wzali,

to mají wrátiti.

Také wypowiedáme i nalézáme, ež Ol-

dich a Pibik Petrowi i Janowi ze Stráže

nejmáta odpowiedati o to práwo neb o

ten trh
,

ježto jest Petr kupil od panie

Elsterberské : než chceli Petr , napomo-

mínaj tu paní neb toho, od kohož je kupil,

aby jemu ty záwady wywedli.

Také wypowiedáme, ež ty wšecky wci,

kusowé , wypowdnie i wšecky záwady

až do dnešnieho dne mezi nimi s obú

stranu jsúcie mají minuti, a we dsky mají

wložiti , ež nemají tch wci, ani tch

záwad i nechutí diewe wypowdných

ižádným práwem ani ižádnú eí, ani w
které nechuti obnowowati. A to we dsky

kladenie mají uiniti na suché dni ped

20

3

3 5
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wánocemi nynie príštie
^

pakliby beze lsti

nemohli obojí nebo která strana , ale na

druhé suché dni ihned príštie konen k

wložení M e dsky zemské suobií stranu mají

s Mždy uprázdniti, a od desk oboji spolu

zaplatiti jménem pod tisícem kop grošiew

Pražských striebrných penz základu.

Také wypowiedáme o ty dluhy, ježto

Petr Slrážský poeítá , by za Pribíko>va

otce a zah za samého Piibíka byl wydaU

ež to zbožie, což jest Petrowi na tch

dluziech bylo dáno od Piibíka , i jiné

rukojm, ježto stáli za Pribikowa otce

w rukojemsl>ví , priwolili s toho, aby

Petr tiem Pibíkowým zbožím najprwé s
odwadil, a cožby ostalo nad to, to mlo

mezi wšecky rukojm rozdleno býti. A

Petr prawí, ež je to zpenžil i prodal, a

o to poet uinil, ež jemu nestailo to

zbožie, ež musil swého piložili a za n
swých dw st kop wlaslních g-rošie>v

dáti. A druhá strana proti tomu mluwí

a prawiec, že jest panem Oldichem z

Bozenberka wyneseno i dokonáno, ež wše-

cko to mlo minuti, i ten list také k tomu,

ježto sú mli od Piibíka i od jeho otce, a

ten sú wrálili jemu , a pan Oldich Ro-

zemberský i za list i za ty za Avšecky

wci mezi nimi jsiície Petrowi pikázal,

aby puol wsi jménem w Kletci , a což

k tej poliíwsi zprá>yn prislušie, a celého

podacie w Straží s tiem se wším, což

k tomu podací slušie, Pribíkowi postúpil.

To my déwe eení jich ubrmanowé za-

chowáwáme w swej moci, neb sme toho

nemohli tak brzo dojíti , kteráby strana

prawjší pi držala ; a když dojdem toho.

ježtobychom mohli slin a sprawedliw

wynesti a wypowdieti, tiíž mocí, jakož

jiné wci již sme wypowdli, pod swr-

chupsaným základem wypowieme.

5 Také wypowiedáme, že Oldich, Pibík,

Petr a Jan z swrchupsaného základu ne-

jmají sebe upomínali, jelibych já swrchu-

psaný Jan wyznal, ež je ten základ pro-

paden. A to wyznánie mám uinili se

1 o pán Jindichowú a Sazeminú swrchu-

psanú ubrmanú radií. Pakliby mne nynie

eeného Jana z Kozenberka buoh neu-

chowal : tehdy swrchupsaný pan Jindich

se pán Sazeminú radu o propadenie

i
-, swrchupsaného základu má wyznati. Pa-

klibychwa oba já Jan a Jindich swrchu-

psaná ubrmany sešla : tehdy pan Sazenia

sám propadenie swrchupsaného základu

má wyznati na neposlušnú stranu. Též

2 neuchowalliby buoh kterého, pana Jindi-

cha nebo pana Sazema (sic) prwé než

mne swrchupsaného Jana z Rozemberka,

tehdy já Jan s tiem, kterýž zstane (sic),

mám s tázati. A nebo božím pepušl-

2 5 ním, ežby oba Jindich a Sazema sešla:

tehdy ji Jan s Rozemberka mám sám ten

základ, ež jest propaden, na neposlušnú stra-

nu wyznati. Také neuchowalliby mne Jana

z Rozemberka buoh prwé nežby to mezi

30 swrchupsanými Oldichem, Pibíkem, Pe-

trem a Janem, cožby mlo býti wypow-

dieno, wypowdieno nebylo: tehdy swr-

chupsaný pan Jindich se pán Sazeminú

radu mezi nimi , a božím pepuštním

3 5 sšelliby pan Jindich po mn Janowi z Ro-

zemberka, tehdy pan Sazema sám ostate-

nie wci, kteréžto mezi nimi nejsú ješt
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wypowdieny, jakož tento list swdcí, má a psané wci swrclnipsanými nhrniany

wypowdieti. Také cožby bylo bez prí- mezi Petrem a Janem ze Stráže, a mezi

mi-ie bráno nebo uškozeno suobú stranu, námi mocným ubrmanstwím wypowdené

to má ^všecko miniíti, i jiné wšecky škody my swrchu pojmenowani Oldich a Pribík

mají minuli, krom toho, jakož jest swrchu 5 naší dobrií wrú beze wšie zlé lsti a pod

wypowdieno i napsáno, ježto mají wraco- základem tisíc kop grošiew stiebrných

wati, ježto jest pánOldichowým z Rozem- Pražského rázu na páné Janowo z Hozm-

berka wypowdéníminašimwyneseno a^y- berka, a neuchowalliby buoh pana .lana,

powdieno. Také bylolibybezelsti,ežby která ale na swrchupsanú ubrmanií wyznánie,

strana kprwním suchým dnuom nemohla we i o jakož jest swrchupsáno , zdržeti a plniti

dsky wložiti tchto swrchupsaných wšech slibujem. Paklibychom, jehožto bože nedaj,

\vcí , tehdy má druže stran týmdnem tch swrchupsaných wcí nebo kterého

naped dáti wdti. A když wende we kusu z nich nedrželi, a SAvrchupsaný pan

dsky ta wšecka swrchupsaná smlúwa, Jan z Rozenberka, a sšelliby pan Jan, a

tehdy mají tyto listy minuti a wráceni 1 5 swrchupsaný pan Jindich, a sšelliby pan

býti; než spisy tch listów pro pamt Jindich, a swrchupsaný pan Sazema pro

obojie strana má chowati. nezdrženie wcí swrchupsaných diewe

Také wypowiedáme pod swrchupsaným eený základ na nás wyznal: tehdy po

základem, aby swoji dobí pietelé byli a jeho wyznání my swrchupsaní Oldich a

w praw^ý mír wstúpili, a wiec sob de- 20 Pibík, a my Ondej eený Zásmuk z Wl-

wních wcí we zlosti nezdwihali. cetína, Oldich eený Noha z Krchleb,

Také wypowiedáme, bylaliby která róz- Herman Domaslawów bratr z Studené a

nice mezi swrchupsanými Oldichem, Pibí- Jan eený Lutina z Wlkšic, rukojm jich,

kem, Petrem a Janem, žehy s sebií prie- we tyiech nedléch od pán Janowa z

telsky nechtli býti, a druh druhu chtl 25 Rozenberka, a neuchowalliby buoh pana

nebo myslil uškoditi : tehdy jménem ten, Jana, ale pán Jindichowa ze Hradce, a

ktožby mienil druhu uškoditi , týmdnem sšelliby pan Jindich ,
ale pán Sazemina

naped swým otwoitým listem po uro- z Ústie wyznánie poítajících , wšickni

zeném a osedlém poslu, druhému, komuž spolen naší dobrií a kesCanskú w^rú,

miení uškoditi, má odpowdieti. 30 beze wšie zlé lsti a nerozdielnií rukií,

Najposled wypowiedáme pod swrchu- swrchupsaným Petrowi a Janowi ze Stráže,

psaným základem, aby swrchupsaní Old- stran poslušnie, swrchupsaných tisíc kop

ich ze Hradce, Pibík, Petr a Jan ze základu hotowými penzi dáti a zaplatiti

Stráže suobú stranu našeho nynjšího a slibujem a máme. Paklibychom toho neu-

swrchupsaného wypowdní nám niímž 35 inili, tehdy kteížtokoliwk Iie z nás

zlým nezpomínali ani zdwihali. swrchupsanými Petrem nebo Janem nebo

Kteréžto wšecky swrchu pojmenowané jich jistým poslem budem napomenuli, ti
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každý z nás se dwma kooma a s je-

dnietn pacholkem ihned nazajtrie, jeden na

druha neukazuje ani se druh druhem o- 1389, 10 Nov. Epik z Boharyn wysazuje

, , . , v
, 11 ,1^ .v,^oto swííj wládyí dwr w Boharvni práwem zá-

niluwaie, beze wseho prodleme do msta
, ,

*'

.
kupnun.

do Budjewic k ctnému hospodáowi od 5

diewe eených Petra a Jana nám uká- Já Epik z Boharyn wyznáwám se

zanéinu w prawé a wuobykle' w eské' tiemto listem wšem, ktožby jej tli nebo

zemi leženie máme wjeti , odlud nikam etený slyšeli, že s dobrým rozmyslem a

newyjieždjíc na ižádné práwo
,

jeliž sprátelskú radií prodal sem ctnému muži

tisíce kop swrchupsaného základu boto- lo Olmarowi swój wládyí dwór swrchní \v

wými penzi Petrowi a Janowi ze Stráže Boharyni tudiež , se wším stawením, což

úpln zaplatíme. A po dwií nedlí, ležme jest tu >ve tyiech kolech w zemi i nad

nebo neležme , swrchupsaný Petr i Jan zemí, s sady, ddinu s ornií, s lukami ; a

wedle toho listu moc mají pinií tch tisíc toho má býti olmeného pt twrtí krá-

kop grošiew Pražských w židech nebo w I5 lewy miery; to sem prodal jemu, jeho

kesanech na nás na wšech škodu wzieli ; dlem i jeho budiícím ku prawému purk-

a my, kteiiž w to leženie wjedem, to ped rechtu , to mi jest úpln zaplaceno , tak

s máme konati tak dlúho, jeliž tch ti- aby on Otmar, dli jeho i budúcí beze

sice kop swrchupsaného základu se wše- wšie mé i mých budúcícb piekazy i bez

mi škodami, kleréžlo škody pro nezapla- 20 zápai držal, woln wiádl a užíwal po-

cenie tch tisíc kop swrchupsaní Petr a dlé swé libosti. Již na tom já ani moji

Jan klerakžlokoliwk wezmú, a kteréžto budúcí jemu ani budúcím nemámy peká-

škody, ež sú je wzeli , na kíži práNvem želí, lo slibuji swú dobru wrú kestan-

bez zmatku ukáži, jim Petrowi a Janowi skú , krom že s toho dwora a s té

úpln zaplatíme. 25 prodané ddiny mn a po mn mým bu-

Na kteréžto zedlné swdectwie a po- dúcím na každé lélo w rok platiti jma

twrzenie wšech swrchupsaných wcí, pe- prawého úroka puoltelie kopy grošów

cti naše s našim jistým ^^ dním a s do- dobrých sliebrných Pražského rázu , a

brým powolením k tomuto listu sme pi- ty rozdieln, wždy na s. Jiie pt a sedm-

wsili. Tyto swrchupsané smlúwy a tento 30 desát grošów téhož rázu a na s. Hawla

list dán jest léta od božieho narozenie dáwajíce ; a kdyžby obecnie bern krá-

lisíc ti sta osmdesát osmého léta ; daly lowa w zemi byla brána , té má dáti s

sú s a wypowiedány w Budjewicích, toho jedno mn tyi groše téhož penieze.

den swatého Linharta. (Peetí piw šeno A jiných wšech podacích
,

poplalków,

šest, z nichž twrtá i pátá již trochu 35 robot, pocty, zápai i obtieženie jiných

porušeny jsau.) wšech, ode mne i od budúcích má práz-

dno býti zhola ; jedno knzi faráowi
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tudiež u Boliaryni desátek skopný dá- 7.

wali siísedsky ,
jakož, jiní siísede le >vsi 1391, 1 Mart. Pan Jiiuiiuh sliiiý Berka

plalie a dáwají ; nebo sem desátek prawý ^ 1^"^^' ^všccky syny swé ddicky itodtlnjc

kostelní odtad swedl, na jiiie na swe' dé- Já Jindich Berka, reecný z Dnbé, oddluji

diny swobodné prewedl, a tmi sem témuž 5 swé syny, Hynka najslaršielio recenelio Dub-

faráowi oddal za lo , a on dol)rowoln ský, a Jindicha po nm najslarsieho, a .lin-

prinm (sic) to propust d. A dále týž dricha eeného Berka, ty tri bratry dréwe-

Otmar i jeho budúcí téhož wšeho práwa eené, prwé je oddluji Jablonským sbo-

we wšem i obycejów má požiwati, jakož žiem, najprwé msto Jablonné , a k tomu

jiní siísedé též wsi Boharyn. Wiece, lo eská wes a 3Iarkwartice wes, což tu mají,

pakliby mi se kdy udalo prodati , tehdy a Suchá wes, což tu mají, Poslrelna wes,

nemám prodali toho jinak než k témuž což tu mají, i s poplužiem, s dworem, i

práwu \ aniž také mám toho spláciewati : s tiem, což k tomu piíslusie , nic nepoo-

než woln swé móž dáti, zastawiti, sm- stavvujíc, a Knžice wes což tu mají, Petro-

niti, prodati, podlé swé wóle, na zisk i i :> wice wes, což tu mají, Hermanicewes,což tu

na ztrátu. A na potwrzenie télo ieci, i»ají, s mlýny se wšemi, což k tomu slusejí,

smliíwy i také trhu i tohoto listu, a což s ekami, s potoky, s rybníky, s lukami,

jest w nm napsáno
,
peet swd whistni i se clem, s lesy , s horami, s pastwami

dobrowoln sem k tomuto listu piwsil; i se wší wolí i s plným panslwiem, i se

k témuž sem pro další pamt i pro sw- 20 wšemi užitky, ižádných po sob neosta-

domie piprosil swých dobrých pátel, wujíc ; a k tomu hrad eený Milštein, a

Zbyhnwa z Robiís a Mikuláše Húsete z msteko Cwikow a wes Cwikow, a Kun-

Újezdce, aby také swé peeti k témuž ratice wesistwrzí a s poplužiem, a k to-

zawsili podlé mé peeti. A w také již mu Lindawy swrchnie i dolejnie, a Grina

eená Zbyhnw a Mikuláš, ku prosb 25 wes, Krazhart wes, Marg^enlal wes, a k

Epikow, k témužto listu podlé jeho pe- tomu pustý 3Iargental, Lichtemwaldy oba

eti na potwrzenie a na swdomie k jeho swrchní i dolejní, wes Krumpach s mlýny

prosb swoje peeti dobrowoln také se wšemi což k tomu pislušie, se wšemi

sw zawsila. Stalo se jest, a loto stwr- rybníky, s ekami, s potoky, s lukami, s

zenie dáno psané slowo od slowa léta 3 lesy i s horami , s pastwami i se wší

od narozenie syna božieho po tisíc (sic) zwolí, což k tomu slušie, i s plným pan-

lélech po tech stech léta po osmidcát stwím, se wšemi užitky, ižádných nepoo-

dewátého, w stedu ped s. Martinem. stawujíc, než lo sbožie Jablonské i Milštein-

ské se wším prawým i plným panstwím, nic

35 nepoostawujíc, is kostelním podáním, kte-

ráž jsú y\' tom panstwie we wšem. A to

my tie bratie déweeení, Hynek eený

33
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Dubský, Jindich, a Jindich eený Berka

mlažší
,
pijíniámy jisté sbožie od swého

otce i od swých bratí jiných za prawý

rozdiel. O wno panie, že to má pán

starý eený z Dube' držeti do swého ži-

wota bezewšie pekážky. PakUbybuoh pána

i panie neuchowal, tehdy tito tie bratie,

Hynek eený Dubský, Jindich, a Jindich

eený Berka mlazší, mají se w Kurowod-

ské sbožie uwázati k swému rozdielu; a

oni jiná bratie, Wáclaw, Janek, Jindich

Hlawá a Jindich najmlazší, mají se uwá-

zati w to sbožie, což k Dubskému sboží

slušie^ to což panie wno obsáhlo. Pakliby

bylo to zbožie , což k Dubskému zboží

pislušie, lepšie než Kurowodské sbožie,

tehdy Wáclaw, Janek, Hlawá, Jindich

mlazší, tmto tem bratím, Hynkowi e-
enému Dubský, Jindichowi, a Jindicho-

wi eenému Berka, mají pidati po tom

rozdielu penzmi, nebo sbožím, po pátel-

ské rad. Pakliby bylo Kurowodské sbožie

lepšie než to sbožie, což k tomu sbožie

pislušie , to což panie weno obsáhlo

:

tehdy tito tie bratie, Hynek Dubský, Jin-

dich a Jindich Berka mlazší, mají tmto
bratróm swým, Wáclawowi, Janowi, Jin-

dichowi Hlawáowi a Jindichowi mlazšie-

mu, pidati potom rozdielu penzmi nebo po

sbožím, po pátelské rad, k tomu sbožie,

jakož k Dubskému sbožie slušie. A jiné zbožie

wšecko,ižádného nepoostawujíc, což k Huš-

ce pislušie, i hrad eený Hiíska, i Dubské

sbožie wšecko, i Hrádecké sbožie wšecko i

s Hrádkem, i Milanské zbožie, Fridlanské i

msto Duba, a ktomu wšecko sbožie, ižád-

ného nepoostawujíc, to dostalo se za prawý

rozdiel Jindichowi z Dube eenému Berka

starý, Wáclawowi a Janowi a Jindi'ichowi

eenému Hlawá a JindichoMÍ najmlaz-

šiemu, synóm jeho z Dube eeným, s mlýny

5 se wšemi což k tomu slušejí, i s poplužimi

se wšemi, což k tomu slušejí, i s twrzmi se

wšemi, s rybníky, s ekami, s potoky, s In-

kami, s lesy, s horami i s pastwami i se

wší wolí, s plným panstwím i se wšemi

I o užitky , ižádných nepoostawujíc , než se

wším plným panstwím i se wšemi podá-

ními kostelními, které jsú w tom panstwíe

we wšem. A piznali se, že ten rozdiel

suobií stranu dobrowoln pijímají ; a na

1 5 tom mají wn dosti mieti, a jeden dru-

hého z rozdielu nenapomínati, ani práwem,

ani skutkem; neb jsú sebe již tiem skut-

kem úpln dielni. Actum anno domini

MCCCLXXXXI, feria IV post dominicam

2 Oculi.

8.

1394, 5 Máje w Praze. Jošt markrab a pán

Morawský, Jindich z Rosenberkaa páni Cesií

2 5 wstupují spolu w jednotu, slibujíce sob po-

máhati a jednati, aby zemi ku práwu a ku

prawd zase piwedli, jakož jest za jich pred-

kw we prawd stála.

Bly Jošt markrab a pán Morawský,

3 Jindich z Rosenberka, Jindich z Hrad-

ce, Benk z Skály , Bergow z Bieliny,

Berka z Holnstaina, Wilém z Lantštaina,

Jan Michalce z Michalowic , Boreš mlazší

z Beowa, Boek z Kunstata jinak eený
35 z Podbrad, páni eší, wšickni jednostajn

a zjewn listem tiemto wyznáwáme , ež

sme takú mezi sebú úmluwu a w taký slib
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wšickni swrchu psaní wsliípili a wslu-

em, a to sobe wériié beze Isli pod werií ^•

i dobní a pode clí držeti slibujem: 1394^ 25. Aug. w Písku. Knd Wáclaw,
jménem, ež chcme a jmáme wšikni we pil o rád zemský s pány eskými wz.e-

w jednotu býti, a zemského dobrého 5 slé, podávvá se na rozsudek ty neb šesti

lati, a prawdn w zemi ploditi a inili P»""^ '
j^"^ spolen na to mají wydáni

, . . , .
, . , ,

býti, a slibuje nespomínati nikomu dosawa-
\k wzdy po lei spolu stati, abychom , ,,^ ' *" *^ ' "^ dniho o tu vvec zastí.

dse wšecko zemské dobré snažn we-

wrn beze lsti sob pomáhajíc, podlé My Wáclaw z božie milosti král ím-
e swé wiery a podlé swé cti , každý i o ský a eský král, tiemto listem zjewn
lás i wšickni spolu, swú wší mocí be- wšeni wyznáwáme, ež sme dobrowoln

lsti, co jie každý jmieti móžem. A ko- slíbili urozeným a našim wrným a milým,

by kolivvk z nás nebo koho z našich, Jindichowi z Rosenberka , Jindichovi z

rým koliwk cínem klo kdy kterak ti- Hradce a Bekowi z Skály, i jiným podlé

úti chtl, mimo zemský bh nebo mimo i 5 jich eským pánóm, naší plnu dobru a

íz panský, toho tomu mámy a slibu- cistu wrú, i slibujem, cožkoliwk ti páni,

wrn pomáhali a po nm siln státi, kteréž my tyi nebo šest s panskií radu

se wzdy jemu toho nedalo, než aby se i wdnímspolecnwydáme,což tio náš ád
dému prawé stalo. A to tak dlúho máme poestného, užiteného a dobrého, i o naše

nati, a w tom pewni. státi, ažbychom 2 o duostojenstwie i wšech jiných ádów eské
li ku práwu a prawd postawili i pi- koruny, i panských i rytieských i panoš-

ili, tak jakož jest déwe za našich ských, swtských i duchowních, i wšie zem
dków w prawd stála. A tento náš i wšie obce, poestné, užitené a dobré i spra-

swrchupsaný wešken, wež sme my wedliwé zemské, s našich obojích rad a

ickni naped eení dobrowoln s pra- 25 wdním wyknú, wypowdie a obstanowie,

wrú wslúpilí, slibujem sob sdržeti a kterak koliwk o wši zemskú prawdu

I istú a pinií naší wrú a pod naší „initi káží, ti páni k tomu zwolení, to

ích písahu wrnú. A tobolo wšeho na wšeckno tú naped eenú naší wrú sdr-

ost a na pewnost i na potwrzenie, my žeti slibujem, i toho , což oni obstanowie

ckni naped jmenowaní swé peeti s na- an
^ zpósobie o wšech rádiech, i o wše zem-

plným wdním a s naší dobru wolí gké dobré , užitené i pokojné i o wši-

omuto listu piwsili sme; a dán a psán cknu prawdu, túž wrú slibujem tm pánóm

list tento w Praze, léta božieho lisí-
i ^yšem jiným pánóm pomáhati i k tomu

10 tetieho ( tístého ) dewadesátého raditi i ped se tomu dáli jíti , tak aby

rtého, w úterý den swatého Floriana 35 ty wšickny ády pi swém práwu, i my
velikonoci.

pf.j swém i páni pi swém ádu, práwu a

panslwí, jakož od staradáwna bylo, i

33*
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wšecka zenié i obec pi swýcli práwiech

ostaly.

Wiece také, což se jest kolivvk mezi námi

a mezi markrabí JoštemBIorawským a mezi

pány dre'weecenými i wšenii jinými pány, 5

neb také' i jinými, kložjsú koliwk skrze to

zašli w tch beziech, jakož jsme s nimi

byli, o tu wec stalo , toho wšeho jim

•wšem pánóm i jich budiícím, i wšem ktož

jsú proto zašli, nižádnými emi ni skutky i o

ni cím zlým, ani skrze se ani skrze koho

jine'ho, pod tiiž naší dobru wrú slibujem

wen we zle'm nezdwihali , ani kterými

nechutmi jim toho wzpomínati ; neb co jsú

koliwk páni k nám byli uinili, to jsii, i5

jakož jsú nám pra>yili, pro obecné dobré

uinili, a toho jim dowíme w pln.

Dále slibujem , kteížkoliwk hradowé

neb msta neb twrze w tom asu jim pá-

nóm nebo jich od kohokoliwk dobyla jsú, 2

a že je kto jiný držie , ta wšecka aby

inhede, neb posledn od této nedle ježto

najblíž pijde w témdni, nawrácena byla a

zase wšem w jich moc mocn stúpcna , i

w^šickni wzni, kteížkoli>vk w tej cliwili 25

zjémáni jsú a slibowali , ti wšickni s obú

stranu aby prosti byli. A o škodách, kte-

réž jsú s w tej miere staly, což ti wo-

lení páni podlé našie rady a milosti ui-

nie a zpósobie, aby na tom ostalo. 3 o

A to wšeckno, což jest swrchu psáno,

slibujem sdržeti, splniti a uiniti, pod naši

dobru wrú ; a podlé nás bratr náš Jan,

Bramburský a Lužnicský markhrab a wé-

woda Górlicský za též slibuje. A my Jan 35

nynie jmenowaný to wše, což jest swrchu

psáno, podlé bratra našeho milého slibujem

wrn sdržeti, uiniti, i s ním to wše ko-

nali. A toho wšeho na jistost, swé peeti

s naším wdniem k tomulo listu piw-
sili jsme ; a podlé nás na swdomie, wc- J

lebný Ruprecht mlazší wéwoda Baworský

Klem eený, a Premyslaw wéwoda Tšín-

ský, také peeti swé piwsili jsú. Dán

jest tento list a psán w Piesku, léta od

narozenie Syna božieho tisíc tistého a

dewadesátélio twrtého, ten úterý na zaji-

tie po swalém Bartolomji apoštolu slaw-

ném , léta našeho králewstwie eského J

tidcátého druhého a ímského dewátého-

náctého.

Ad mandátm dni Regis

:

Job. Caminen. Electus Cancell.

10.

1395, 30. Máje, na Žebráce. Král Wáclaw

pijímá i potwrzuje mnohé lánky ádu zem-

ského se týkající, od pánw eských jemu

podané.

My Wáclaw z božie milosti ímský a

eský král, množitel íše, wyznáwámy w
tomto listu wšem, ktož tento list uslyšie

neb ísti bude : že nám páni eší tyto

kusy a artikuly wydali sú
,
jako ti ádem

w tomto listu psáni stojie :

Kajprwé, o našem poestném a o našem

ádu i o wšem našem dobrém, aby jednáno

bylo, i o wšeckno zemské dobré.

Také aby pánóm i zemeném, což jest

koliwk nynie w tejto wálce komu s
we uwázáno, swtským nebo duchowním,

aby to nawráceno bylo inhed wšem zase

mocn a sstúpeno.

Wiece aby to kmetowstwo, jakož jest
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bylo iKij|)n\ t' s Kriílowú Jlilosli a se piíiiy zemského a podle wdenie panskélio k to-

i s zemany obstauoweno a priseženo, aby (o mu hodný byl obstanowcn , a ten piisáhl

bylo ped se konáno a ped se šlo; a li kme- taktíž jakož deVe psáno jest, aby prawdu

to>ve aby prijmúc jiné pány, kterížby k lomu pinii wedl. Wiece aby od desk bránic

bodni byli a pirozeni od staradáwna. a!)y 5 iecníkóm i komorníkem i Avšech jiných

mohli Slídili mocné bez priekaz, komužby liíedníków (sk)^ ktei^i ksiídu neb ke dskám

co odsiídili neb prisiídili , aby lo mocno prislušejí, aby wiece nelázáno bylo , než

bylo a toho jim pomáháno , tak aby lo jakož od staradáwna bylo. Také aby pó-

wždy bylo dokonáno, což naleznu. A kle- honowe ádem starým šli, aby každý po-

íz sií kmelowé sešli , aby jiní s panskú i o honn byl obyejem starým, duchowní i

radii byli wydáwáni. swélský, aby pi starém obyeji wšichni

Wiece také což jest koliwk wdowám byli zachowáni.

nebo sirotkóm nebo komukoliwk zemenínu ^^'iece, aby groš dobrý byl obstanowen

wzato neb kterakkoli bez práwa uwázáno, a ucinn, jakož jest byl obstanowil ciesa,

aby to bylo wráceno a sstiipeno zase, 1 6 a na to list nám dal pod swií peetí

bud duchowním nebo swlskýni nebo pod majestátem , i pi tom lislu KMti

kteréhokoliwk stawu , a tož podlé tch peet, a nám jest KMt pisáhla.

kmelów odsiízenie neb pisúzenie, neb bez Také o berní, aby ta brána nebyla než

Slídu wráceno, jakož na kom widieno bude; podlé bhu starého obyeje, na ty asy jakož

a lo aby bylo prowoláno mezi obcí. 20 má brána býti, a tmi zwlášt , kterýmiž

Také aby u dworských desk ád šel déwe byl jest obyej a byla brána,

dewnieho obyeje, i prowolánie i uwa- Wiece také, aby žádný druhému bez

zowánie, jakož jest bylo od staradáwna, práwa neuwazowal s w jeho
;
pakli by kto

aby u tch desk úedník byl pán urozený, proti tomu uinil bez práwa, odpowda neb

zachowalý a k zemi usedlý, s panskú rad 2 5 neodpowda, aby jemu za to bezprawie

usazen, a len aby pisáhl i K3Iti i obci položeno bylo, a tak nad ním popraweno,

prawdu plnu wésti. jakož na lakowého slušie.

Miece také o dskách zemských, aby ty Také aby w poprawy li nesahali, ježto

byly chowány podlé obslanowenie starého, s práwem sáhnuti nemají , než poprawce

a nebyly otwierány bez panského wdenie. 30 k tomu zjednaní, podlé starého ustawenie.

A w ta registra aby nebylo kladeno než Wiece aby konšelstwa we wšech kra-

pi pániech |)i kmetech, a zwlášt pi jích ped s šla a byla uinna, a ta

tech najmén : a úedníci aby lakéž byli mocn skonána a obstanowena , a po-

usazeni s panskú také rad, ježloby ho- prawce aby mohli poprawowati beze wšech

dni byli, a ti aby piséhii jako u dwor- 3 5 piekaz podlé starého obyeje,

ských desk, aby prawdu wedli. Také násile wšecka ženská , wdowská,

Také aby písa zemský podlé obyeje panenská, aby také podlé starého obyeje
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mstiia byla , tak aby ty wci umdleny zóstáwají, kteréhožkoliwk ádu by byli,

byly, aby se w zemi nedaly. mstského neb jiného, aby w ty sirotky

Wiece aby mordowé, wraždy, liípeži, žádný mocí sie neuwazowal, ani jich wdá-

na silniciech bránie , neb kterékoliwk ^^^^^ do jich let , než ti aby je zdržali i

zlosti jiné, ježtoby se w zemi daly, aby ^ wdávvali
, kteíž k nim práwo mají a

ty byly siízeny podlé starého práwa a najbližší jsú k nim.

obyeje. ^^^^ ^ židech, byloliby se kde pro n
Také aby purkrabstwie Pražské pán ^^^^^^ "^^'^^á"«' ^ ^^'^ ^^^'^ P^^ « »«'

urozený zemský, jako od staradáwna bylo, "^^ ^^ ^^'^ P^"^ «^^'^^^"«
' ^ ^ ^^^ ^^^

aby držal, a na ten úad sazen byl s pan-
'

'
"^^>'« ^^^^^"«' »^^ j^^^^ ^''^^ ^^'^^^''y-

sklí radu, jenžby i KMti i zemanóm i obci
^^'^^^

'
^^^^^ ^ ^^'"^ «^ P^-^^^*" "»^*

hodný byl ; i na jiné úady také, jen jsú je
^^"^^^ zemským, a on se proti práwu mocí

páni od staradáwna drželi, kteíž jsú ti "^^^^' ^''^"^'•' ^^^ *^ "^^ "^'" ^^^^^ POP'"^-

I ^r M '- ^^ '
I

v

,

, . weno, aby se to nedalo,
koliwek uradowe, aby wzdy urozený pan ' -^

wvdán bvl
í 5 A tyto wšecky wci zemi potebné a

užitené, i ta bezpeenstwie , mají zatwr-

zena býti kniežaty, i msty i zemany, tak

aby ty wšeckny wci držány byly a ped

se šly. A to takto mají zatwrzeny býti,

2 abychme my s bratrem swým s knzem

Wiece jakož jest již z nowa wzniklo,

ež ungelt po králowých mstech na zema-

nech beru, to aby sešlo a toho nebylo,

jakož déwe nebylo.

Také o cestách a o silniciech, jakož
j^,^^„^ jj^j^ g^^,.^- „t^Tdili, tak jakž to

je proti starému obyeji obracuji jinudy, ^. ^^^^^-^ ^^^- ^ypo.ydie; a páni aby sob
ty cesty a ty silnice aby tudíž šly, jakož

^^.,.„^ ^1^,^;^
•

pomáhali o tch o wšech
déwe, a jinam obracowány nebyly. A ^^,v^^^,^^ ^^, ^. .^^^..^ ^.^^. ^^.^j^^, ^^^^^_

nowá mýta z nowa nalezená aby sešla ^^ „^wie, i na to sob pisahali, aby prawdu

^ ^'
wedli, a té nám pomohli i sami sob proti

Také aby w sudy duchowních swetská tomu každému, aby kto ten byl, jenžby

ruka se nemiesila a newpadala mocí, ani tu prawdu a to panské wypowdnie a

násilná byla duchowním w jich sudech a obstanowenie chtl rušiti a proti tomu

práwiech, léby ruka swtská k obran 30 býti. A též mají sami sob slíbiti rytiei,

a ku pomoci duchowními byla pizwána panoše i msta i obec, i pisieci sob mají

a potebná. A též zase súdów swtských
i pánóm také slíbiti i pisieci, že toho pan-

duchownie ruka bu prázdna, tak aby g^ého wypowdnie mají pomáhati wrn
duchowní í swtský zachowán byl pi jako swrchupsáno. A my máme list na s
swých práwiech a nebyl nikterak utištn. 3. dáti pánóm, rytieóm a panošiem i m-

Wiece, jakožto sirotci, pacholíkowé neb stóm, cožby pro tu wc zašli, prawdy

dvveky, po swých starostách zmrlých pomáhajíc, jakž jsme jim kázali, ež niím
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zlým tem wšem stanóin spomínati iie- slušie, kterýmž se koli jménem jmenují,

chceni a nemáme. na Richmberk hrad i na to na wše, což

A pro lepší jístost a wyznánie, jak srny k tomu hradu sbožie neb wesnic a užitków

se pány ostali, priwsili sme náš majestát prislušie, kterýmžto se koli jménem jmenují

k tomuto listu , a podlé nás náš bratr, 5 na meslo Solnici s tú se wší zwolí i se

knz Jan dréweieený. sbožím, což k tomu mstu prislušie, sd-
A my Jan z božie milosti markrab dinii, lukami, s dwory poplužníini i s kmet-

Bramburský, wéwoda Zhoelecký a Luz- ími, i se wšemi wesnicemi, kteréžkoli mají

nicky, wyznáwáme, že my kázáním pána jméno, s rybníky, s mlýny, s potoky, s lesy,

a bratra našeho, krále Wáclawa ímského 1 o s ekami i s tú se wší zwolí i s panstwím

a eského, také naši pecet priwsili sme celým, což k déweeeným sbožím pí-

k tomuto listu ku piznání ; a slibujém také slušie, i se wšemi puožitky, budte zjewni

podlé našeho pána a bratra wšecky wci nebo tajní, kterýmižkoli jmény mohií jme-

sw rchupsané úpln držeti a uiniti beze lsti. nowáni býti, nic na tom sob newymiehu-

Dán na Zebráce, léta po božiem naro-
1 3 jíc ani sob co poostawujíc , než úpln,

zení tisíc tri sta dewadesátého pátého léta, jakož on jest se panem Bokem ode pana

na letnice , králowstwí našich eského Jana z Mezirieie kupili, a potom na na

XXXll a ímského XIX. samého spadlo, jakož jest pan Wznata ze

Ad relationem D. Ducis Johannis • Skuhrowa držel
;

pakliby co odešlo, aby

Franciscus praepositus Northus. 20 jie paní Ann nawráceno bylo, krom té

wésky i platu, což jest na té wésce, ježto
1

1

pan Jan z Mezirieie za Wznatinu duši dal,

1396, 2 Juni. Pan Puta starší z astolowic pewedl jest i pew odí, a jie tch ddin,

wno snachy swé, knžny Anny z Osvvtína, tch hraduow, mst i wšeho sbožie dré-
prewodí na hrady swéSkuhrow i Richenberk

^^ wereeného ku prawé wnné zástaw po-
s jich píslušenstwím. , .. , , , , .

stupu w tch penzích, totizto ve dwú

Puota z astolowic starší piznal se tisíc a puol osmé st kop; pod takú

ped úedníky Pražskými, že paní Annu, wýmluwú, aby syna jeho Puoty déwe-

ženu Puoty mladšieho syna swého, s jejím eeného buoh neuchowal
,

prw é nežli

se wším wnem, totižto se dwma tiší- 3 o panie Anny ženy jeho déweeené, tehda

coma a s puol osmém stem kop gr, praž- kdyžbykoliwk on Puota nebo jeho budúcí

ských, ježto mla na ddinách w e Skuhro- nebo poruník déweeené panie dewe-

w , tak jakožto wt dskách zemských pln- jmcnowané penieze , dwa tisíce a puol

jie záleží, na jiné na swé ddiny, na ^ten osma sta kop, dali a položili w Kladšt, a

jistý Skuhrow hrad a na msto ped hra- 35 jie prowodili beze lsti do Msy: tehda beze

dem i na ta na wšecka sbožie, což k tomu wšie pekazy i beze wšie pe paní Anna

hradu i k mstu wsí neb užitków pi- déweeená má swé penieze wzieli dé-
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weecené, a hraduow, mst i wšelio sbo- stwiem, jakož to wiio déweeeiié we

žie déweeeného jemii Piiot i jeho bu- dskách jinám, aby s licm dále dréwerecený

diícím mocn sstiípiti bez piekazy ; a ona pan Lacek uinil mií wuoli
,

podlé mého

to se panem Hynákem z Wismburka a rozkázánie. A na stwrzenie lej wci s>vií

se panem Jeti-ichem z Janowic i z jNácho- 5 peet s mým dobrým wdomím kázala jsem

da a se panem Hynkem eeným Hlawá priwsiti k tomuto listu \ a na wtší sw-

z Tebochowic a se panem Štpánem z domie pipiosila jsem oswiecených kniežat,

Opona dobrowoln piMJala a dewní wklad markrabie Prokopa déweeeného, a knze

wnný propustila dobrowoln. Actum feria Pemka, knze Opawského, bratruow mých

VI post festm corporis Christi A. D. i o milostiwých, a urozených pánuow
,
pana

MCCCLXXXXVI. Petra z Krawa, jinde z Plumlowa, a pana

Heralta z Kunina msta, aby swé peeti po-

dlé mne na swdomie priwsili k tomuto

1398, 7. Aug. na Šternberce. Paní Anny ze listu. A my kniezata již jmenowaní a páni

Šternberka, rozené knžny Opawské i Ra-
^ 5 déweeení, priprošení i piwolaní k tej

tiborské, poslední wide.
^^,.^j swrchupsanej na swdomie, naše

Já Anna, nkdy paní urozeného pana wlastní peeti naším jistým wdomiem pri-

Petra ze Šternberka , wyznáwám tiemto wsili jsmy k tomuto listu. Jenž jest psán

listem wšem , klož jej uzíe, uslyšie neb a dán na Šternberce, tu stedu ped swa-

ísti budií : tak jakož mi oswiecená 20 tým Wawincem, léta od narozenie syna

kniezata , bratry i pány má milosliwá, buožieho tisíc ti sta dewatdesát osmého,

markrab Jošt, markrab a pán >lorawy, (Pt wisutých peetí neporušených.)

a markrab Prokop, jeho bratr, swé po- . _

wolenie a listy s swými wisutými peetmi

na swdomie dali, že mohu swé wno 20 1399, 15. Jnni, w Praze. Pražané a páni

. , v . , t?* k 1
'

I
^' strany králowské wstupiijí wpímí sjednotau

jakož jmam na Šternberském sbuozi we •' 1 j j

panskaii.
dsky zemské wloženo , komuž chci poru-

iti, odkázati i dáti: protož já Anna dé- My burgmistrowé, konšelé i písežní, i

weeená, uznamenawši a shledawši wieru wšecka obec wšech tí mst Pražských,

a bratrskú pieze urozeného pana Lacka 30 nynjší i budikí, pan Ondej z Dube, pan

z Krawa, jinde z Helfenštaina , to jisté Beneš Silný z Dube, pan Oldich eený

wno mé, jakož jmám na tom sbuoží Stern- Zajiec z Hazmburka, pan Wank z Dube,

berském we dsky zemské wloženo, déwe- Ježek eeny iích maršálek z Zásady,

eenému panu Lackowi toho wna mého Jira z Roztok i z Krakowce ,
Sigmund z

déweeeného uwruji, poriíeji, dáwám i 35 Orlíka podkomoie eského králowstwie,

dala jsem mocí tohoto listu po mej smrti, Jan eený Diwóek z Jemiš, Mikeš e-

še w šem panstwiem, práwem i píslušen- ený Rót z Wlásenice , Petr z Lomnice
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iíciiy Rasien, Biišck rcitMiý alla z Ka- cek, ježlo nyiiie prijdií, ten den celý, pod

niennehory, Biišek zMillieima, Smil z Su- základem palnást tisíc kop grošów Praž-

lejewic, Petr eený Konepas z Konipasa, ských stiebrnýcli , kdyžby na nás nebo

Petr z Ptichwosl, ,]an z \\ lašínie, Boliu- na naši stranu bylo dobrým swédomím do-

nk Kozlík z Draliobudic, JindMcii eený 5 "vvedeno a ukázáno. W kterémžto prímirí

Scepanowec z Scepanowic a Humprecht sií mocní ubrmani dóstojní a urození knie-

z Tasnowic : wyznáwáme ticmto listem žata a páni : knz Wáclaw patriarcba An-

>všem ohlasn, ktož jej ísti nebo slyšeli tiochenský, knz Wolbram arcibiskup Praž-

budú, že slíbili smy i slibujem wšickni ský, knz Jan biskup Lutomyšlský, Jindich

spolu jednii a nerozdielnú rukií, jakožto i o z Rozemberka , Olta starší z Bergowa,

prawí jistci té >vci , dobrií a istií naší Heman a Beneš z Cliusníka , a Hynek

>vrií , žádný s od druhých nedle ani Berka z Hoensteina, wšickni za jeden clo-

s dliti moha
,
jednostajn za najoswie- wk a nedieln, mezi diewepsaným pánem

tilejšie knieže a pána
,

pana Wáclawa naším králem s jedné strany, a mezi swr-

Rimského krále a eského krále, pána na- > 5 chupsanými i jinými, ktož jsií s jich strany,

šeho milosliwého, za Jeho Jlilost i za s druhé strany: takií mní, že ti swrchu-

nás za wšecky , i za wšecky jeho i za psaní ubrmani mají den swaté Margarety,

naše, i za ty, ktožby pro Jeho Milost i ježto nynie pijde , spolu býti , a mají

pro nás ciitli uiniti i nechati , bezewšie pinií moc jednati to wšecko podlé listów

zlé lsti, za prawé i za kesanské pímiie, 2 o a písah diewestalých, i jiné wšecky wci,

urozeným i k urozeným pánóm,Bockowi z kterýchž jest polebie k zemi i Králow

Podbrad, Janowi z Michalowic, Smilowi z Milosti, nic po sob nepoostawujíc:^ a

Richemburka,Bergovvowi mladému zTrosk, k tomu roku mají s sjeti do Benešowa

Janowi zJanowic, Benešowi z Libšic i z posléze ten den, a tu konen doko-

Warty, Hynkowi zWedlice, Odolenowi zPy-

2

5 nati; a byloliby jim teba, tehda mají moc

šel, Smilowi z Bškowic, Janowi Kabát ^67C^, pinií dewalého nad s woliti. A také w
Janowi z Kence, Epikowi z Krucemburka, tom pímií mají býti wšichni s obu stranu,

Jarkowi z Železnice, Zdislawowi z Záho- ktož jest pro koho zašel a ktož pro koho

ie, Sigmundowiz Sliwna,Wáclawowi Wun- iní nebo nechá beze lsti, takže zem eská

derwein z Radime, Albertowi z Tchobuze, 3 o o ty žádné strany nemá hubena býti, a

Maršowi z Wyšehnwic , Janowi z We- ani w zemi ani do zem škozeno
;

pakli-

selice, Tupcowi z Jieic, Janowi z Wod- by odkudkoli škozeno bylo, tehda Králowa

rad a Kunatowi z Sulejewic, i k tm ke wšem. Milost má toho brániti, a to beze lsti sta-

ktož sú s nimi zašli kterakkoliwk, nebo witi pod základem toho pímií. A také,

ktož s nimi stojie nebo pro n inie nebo 35 aby kterú potebnií píinu w tej chwíli

nechajíc, to sdržeti ist , wrn a ke- to konáno nebylo, tehdy tch osm mají moc

sansky, ol nynjšieho asu až do Swie- pinií, dalšie pímiie wložiti pod tý/liž zá-
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kladem, A my za ty wšecky wci slibujem

i slíbili srny swrchupsaným jednostajným

slibem, k déwepsaným pánóm a miižóm a

k jich sírane, tak že to má pewno, twr-

do, jisto sdržáno býti bez prerušenie pod 5

základem swrchupsaiiým. Pakliby to kte-

rakkoliwk Králowú Milostí , nebo jeho

stranu, nebo námi sešlo, a to se nestalo,

a na JMt , nebo na ny, nebo na jeho i

na naši stranu liem dobrým swdomím i i o

dowedením to naše prerušenie a toho ne-

sdrženie bylo dowedeno : tehdy srny ztra-

tili základ swrchupsaný , kterýžto mámy i

slibujem jim inhcd po ukázání a dowedení

hotowými penzi plniti, od toho ukázánie i 5

a dowedenie we dwií nedlí poád zbhlú,

Paklibychom toho neuinili ; ale my wši-

ckni, napomanutí nebo nenapomanulí, (má-

my) inhcd, jeden druhého necekaje, ani

se druh druiiem omlúwaje , ani na dru- 20

hého ukazuje, tocižto my z Starého msta

ti nás konšel písežných, z Nowe'ho msta

4 konšelé písežní, z Malého Pražského 2

konšely písežná, ktei^íž w ta doba budií,

wšickni swými wlastními žiwoty , každý 2 5

s jedniem pacholkem a se dwma konma,

ale my jiní rukojm ostali každý sám

swým žiwotem wjeti , nebo miesto sebe

rylierského panoši poslati, každý s jedním

pacholkem a se dwma konma, do m- „^

sta do panského we ctné hospody, kdež

nám ukáží w Ceskej zemi, na prawé a na

obecné leženie. A k tomu mají nám

dosti bezpeenstwie uinili, abychom mo-

hli bezpen pijeti, ležeti i otjeti, když- 3.

bychom s wywadili. A kdyžby bylo ot

nás n^o za nás lézáno dw nedli, a

my tch penz ptináste tisíców kop gro-

šów jim panu Bokowi i jiným, ktož jsú

podlé nich, nesplnili: tehdy bu ot nás a

za nás ležáno neb nelézáno, dáwáme inhed

swrchupsaným pánóm a mužóm pinií moc

i práwo, ty jisté penieze wzieti mezi židy

nebo kesany na naši na wšech škodu-,

a my nebo za nás wždy mámy to leženie

plniti a z nho nikam a na žádné práwo

newyjieti , dokudžbychom swrchupsaným

pánóm a mužóm tch penz, jistiny i se

wšemi škodami, kteréžby proto kterakž-

koli wzeli
,

ježtoby dobrým swdomím

ukázati mohli , bezewšeho otwoláwánie i

proti tomu olmlúwánie úpln a docela

nesplnili. A kterýžkoli z nich bude tiemto

listem upomínati, tak má mocno býti, ja-

koby wšickni spolu upomínali. A na toho

na wšeho jistost a na potwrzenie, z na-

šeho prawého wdomie, swé smy peeli

k tomuto listu piwsili. Jenž jest dán

w Praze, léta ot božieho narozenie tisíce

ti sta dewaldesátého dewátého, w nedli

den swatého Wíta.

14.

1400, 18. Januar. wJihlaw. Sigmund král

Uherský, Jošt markrab Morawský, Jan biskup

Litomyšlský a páni eští zapisují se sob
w jednotu pro ád zemský a proti markrabí

Prokopowi Morawskému.

My Sigmund z božie milosti král Uher-

ský, Dalmacký, Charwacký oc. a mark-

rab Bramburský, a my Jošt z též milo-

sti markrab Bramburský, markrab a pán

Morawský oc. wyznáwámy wšem , tiemto

listem, ktož jej uzie neboli túce uslyšie

:
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jakož jsií se piíni koruny Ccské i obec

w Praze byli sebrali , najoswiecnejšieho

kniežete pána \Václa^va, Iximského a e-
ske'ho krále, našeho bratra kázáním, luí

jsií pro dréweecene'ho našeho bratra krále 5

eského oc. a zemské a obecné dobré a

pocestné, jeho kázáním a vvýpowédí naší,

prisáhli na ty listy, jakož je král eský

pánuom na zemský ád wydal , a na též

listy a na naši wýpowéd sám král eský i o

naped pisáhl , i kázal nám i pánuom

zemským i wši obci, duchowním i swt-

ským, pisieci na toho na každého, ktožby

ty listy i písahy rušil, abychom sob na,

toho každého pomáhali , a zemi k ádu i o

piwedli, jakož na to ti jistí listowé lépe

swdie i ukazují, aby ti jistí zápisowé

a listy we wšech kusiech pewn wedeni

a držáni byli. A již pohiechu jsme tomu

srozumli, a widíme to znamenit, že ty 20

zápisy swrchupsané w mnohých kusech

zewn jsií zrušeny a nedržány od rozli-

ných lidí, a zAvláše markrabí Prokopem,

jeho služebníky i jeho pomocníky, tak

zet zem eská, páni a obec, weliký ná- 2 5

tisk a násile trpie proti tm zápisuom a

listuom. Protož my swrchupsaní Sigmund

z božie milosti král Uherský, Dalmacký,

Charwacký oc. a markrab Bramburský,

a my Jošt z též milosti markrab Bram- 30

burský, markrab a pán Morawský, a my

Jan z též milosti biskup Lutomyský, Jin-

dich zRosemberka, Boek z Kunina m-
sta eený z Podbrad, Hynek Berka z

llohenšteina, Otta Bergow z Bíliny, Jan z 35

Michalowic, Jan z Wartemberka eený
z Dína, Jan a Jan strýci z Ústie, Be-

neš z Dube, Póta starší z Skály, Smil

eený Flaška z Reichenburka, a Heman

z Lopaty oc. widiíc ty zmatky eské ze-

m, jakož swrchu psáno stojí, a nechtiec

jich déle trpti, i slíbili sme, a mocí to-

hoto listu wšichni slibujem, každý z nás

pod werií a podectí , aby jeden druhému

pomoen byl a radil i žiwotem i sbožím

i wší mocí až do tch hrdel, proti mark-

rabí Prokopowi, jímž najwtší zmatek w
zemi jest, i proti tomu každému, ktožby

byl ty listy nebo písahy zrušil, a nebo

kdyžby ktožkoliwk nám \v ty listy a

zápisy sáhl , a nám jich nedržal , a nebo

zrušiti chtl, tak aby ti swrchupsaní zá-

pisy a listy wn pi swé moci ostali,

podlé toho chceme státi wšickni wší mocí

až do našeho skoncnie. Pakliby kto mc^i

námi jeden druhého kdy w tchto bziech

odstiípil, a jemu nepomohl a snámi toho

newedl, aby ty zápisy i listy držány byly,

a zem pi swém práw ostala, jehož bóh

nedaj : ten jmá cti i wiery i sbožie od-

súzen býti, a nejma nikdy mezi zemany

ani mezi dobré pijíti, než jmá mezi námi

a mezi wšemi zemany zawržen býti, jako

ten, ježto se sám cti i wiery odsiidil. A

pro potwrzenie tch wšech swrchupsaných

wcí a na wtšíe swdomie , swé sme

peeti, naší dobru wolí a s dobrým roz-

myslem, k tomuto listu piwsili. Jenž dán

jest wJihlaw (léta) po božiem narozenie

tisíc tyi sta, tu prwní nedli ped swa-

tými Fabiánem a Šebeslianem.
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15. tom trže a o našem swolenie siiobú

1401, 22 Mart. rurkmistr a radda slarélio stranu. Tudiež druhá strana položila list na

Hísta Pražského potwrzují nálezu Novvomest- práwo na prwní límluwu toho domu a na

ských we pri o trh domu a sphiéuí jeho. nájem jeho i jiného sbožie, prosiec, abyste

Hoto>venstwie naše naped, prielelé milí

!

5 jej podlé toho listu ostawili. Tehdy prwnie

Jakož jste nám psali, že dwe stran pi-ed strana proti tomu odpowdla, že ten list

wámi a ped m aší pinií radií mcli pi, a jest mrtew, a že nemá žádné moci : pro-

siídili se suobú stranií , žádajíc na wás tož prosím , aby na práwo ten list byl

a od wás prawdy a práwa, z nich jedna slawen ^ neb se jest nowá límluwa od

strana druh napomínala, aby jiej ten trh i o nají stala, kteriíž úmluwií prwní límluwu

a tu límluwu o dóm s mšišem druhá jsmy zboili. Tu opét wy konšelé ten

strana držala a konala, jakož jsií se sje- list zapowdéný stawiwše na práwo, opt

dnali ped litkupnými lidmi, boží peniez jste dali rok k pátelské smliíw; pakli

dali, a potom též w plné radd ped wá- s nesmluwie , aby stáli kuorleli jistý

mi seznali a oswedcili. Z té límluwy 1 5 den. A když s nesmluwili a ten den

strana napomínala, a kiíc, že je hotowa pišel, a ob stran ped wámi stále, tu

to wše konati, odewzdati, w knihy mst- jste jim chtli a hotowi byli ortel na

ské wložiti
,

jedno aby penieze plnil a ten list a na ty pe éci; ale druhá strana

zaruil podlé limluwy. K tomu ke wšemu nechtla pijieti, žádajíc, abyste ten list

druhá strana se piznala a toho neodpie- 20 naped jie wrátili ; a prwnie strana wždy

rala. Tehdy wy konšelé tm stranám toho odpierala, prosiec prawdy a práwa.

dali jste pátelský rok k smliíw a ko- Tehdy potom , když ta druhá strana šla

nání té wci podlé jich seznánie a pod- pry, nechliec od Avás prawdy a práwa

wolenie suobií stranií. Potom když jsii pijieti, tu druhá strana asto wás napo-

s nesmluwili na tom roce, tu opt prwnie 25 mínala, abyste jeho ddictwa a domu tak

strana ped wámi k druhej stran prawdy prodalého zase mocna uinili pro nespl-

a práMa žádala. Tehdy ta druhá strana nnie tch penz. Tu wy konšelé, widiíc,

ped wámi ekla, abyste ji ostawili podlé že druhá strana tu pi dlí, a na sob py-

prwních límluw a jeho dobrého swdomie. chem a hrdosti drží, potázawše s s waší

Tu jste otázali: které je to swdomie? Od- 30 starší obcí, prwní stranu iiwedli jste w
powdl, že má list dobrý, celý, s waší- ten dóm jeho na jeho práwo. To widiíc

mi peetmi. To uslyšewše dali jste rok druhá strana tepruw s na wás poddala

tma stranama, aby každá swé swdomie a na waše práwo, téhož od wás žádajíc

pokázala a práwo* A když ten den pi- jako i prwnie, prawdy a práwa. Tu jste

šel, tehdy prwnie strana ekla: Páni milí! 35 jim dali konený rok k wašemu orleli, a

mnt jiného swdomie mimo WMt poteba kiíc, komuby se waše nalezenie nelíbilo,

nenie; neb je wám w pln swdomo o ten swobodn muož s wrci na wyššie
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práwo. A když ten den konefný pišel, leml)iirka, mohli rád spósobiti, podle listów

a le ob stran ped wámi slúlc \v plné a >vyrcenie najoswiecenjšieho kniežcle a

radd, žádajíc na wás ortele , a prosiec pána p. Sigiuunda krále Uherského, Kro-

prawdy a práwa ; tu jste hned
,

poradi- alského a Dahnackého oc. našeho milého

víse s, dobrým rozmyslem a s dobrii pa- 5 bratra
,
jakož na to jesti piseženo (o)

mli ekli jste jim ortel, a za práwo jste ty wci, ktere'ž jsú w tch listech zrušeny,

nalezli , to my s wámi tudiež : aby ten i také' o to, ježtoby ješt uinno mlo

trh podlé poslednie límluwy a seznánie w býti, a prawdu a pokoj w králewslwie

plné radd tch stran ml muoc , a že ustanovvili ; a mlilibychom my co komu

prwnie umluwa a ten list jsú zboeny i o sprawedliw uiniti bud w zemi nebo z

týmiž stranami a od tch stran
,

jenž jsú zem , aby swrchu jmenowaní páni, knz

s mohli swoliti k jednomu, a to zboiec arcibiskup
,
pan Jindich

,
pan Bergow a

swoliti s k druhému. A s tiem wáš dobe pan Krušina, plnu moc toho jnili, a cožby

nalezen nález a ortel potwrzujem tiemto o ty wci rozkázali, aby se to stalo také

listem. Datum Pragae anno domini MCCCCI, i 5 podlé jiných pánuow rady, ježto w list

eria tertia proximo ante dominicam Pal- stojie a kteíž k nim od nás wydáni budu.

niarum. Pakliby se ti dwojili o které wci , aby

16. wšak wzdy ti plnu moc inili jmli, tociž

^.r,A 4c^ L r, i- -i ,," i
swrchu psauý knz arcibiskup a tie jistí

1401. 12. Aug. w Praze. I\ral Alaclaw i ' t j

wstupujewinír s jednotau panskau, a podáwá ^^' ^^'^^ P»°i swrchupsaní
:
najprwé aby slíbili

konání rádu zemského na Wolbrania arci- msta wšecka i listy na se dali swrchu-

biskupa, Jindicha z Rosenberka, Ottu Ber- psaným knzi arcibiskupowi
,

panu Jin-

gowa z Bliny a Jana Krušinu z Lichtenburka. dichowi, panu Bergowowi a panu Kru-

My Wáclaw z božie milosti ímský král šinowi ; a což by ti jistí páni o ty swr-

po wše asy rozmnožitel íše , a Geský 2 5 chupsané w^ci rozkázali neboli spósobili,

král, wyznáwáme tiemto listem, pede wše- podlé krále Uherského listu wyrcenie, aby

mi tmi, ktož jej ísli anebo túc slyšeti jich wšecka msta w tom poslušná byla i

budu : ponwadž jsme s urozenými našimi pomocná, aby se to jisté jich rozkázánie

eskými pány, našimi wrnými milými, i i spósobenie wzdy tak stalo. Také aby

se wšickú naší zemí ceskú dobrotiw sje- 3 o se wšemi úady, hrady i s twrzemi krá-

dnáni a smluweni na ty kusy
,
jakož w lewstwie eského déweeeným pánuoni^

tomto listu slowo od slowa A>dole psáno knzi arcibiskupowi Pražskému, panu Jiu-

stojí a takto swdcí ; na to chceme, aby dichowi, panu Bergowowi a panu Krušino-

dóstojný knz Wolbram, z božie milosti wi ti úednici slíbili a listy dali, jich po-

arcibiskup Pražský, a urození páni Ceší, 3 5 slušni býti i pomáhati úpln, cožby roz-

pan Jindich z Rosenberka, pan Bergow z kázali o swrchupsané wci podlé krále

Bieliuy, a pan Jan eený Krušina z Lich- Uherského listów wyrcenie, aby každý po-
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dle swých rádów a prawiech (sic) ostal úedníci s twrzemi i s hrady i s úady na ty

a dobrých obyejów jakož od slaradá- tyi pány, tociž na knze arcibiskupa,

wna. Na ty wšechny úady jniáme my pana Jindicha, pana Bergowa a na pana

saditi dobe zachowalé zemany •, a zdaliby Jana Krušinu dále zeli a hledli a jim

který umel nebo od nás ssazen byl, tehdy 5 pomáhali , aby se -vvzdy stalo tak dlúho,

máme jiného dobe zachowalélio zemenína, dokudžby se swrchupsané spósobene' wci

ježtoby senami zemi hodil, usaditi, a ten aby neskonaly. Také' acby z tch ty pánuow,

tiemž slibem slíbil i listy na se dal, jakož- tociž knze arcibiskupa , pana Jindicha,

to ten ježto umel. A bylliby který, ježtoby pana Bergowa a pana Jana Krušiny, kteí

knz arcibiskup, pan Jindich, pan Bergow 1 o umeli : tehdy my s tmi, ježto ostali,

a pan Krušina ekli, žehy byl nehodný, máme jiné k sob woliti na tch umrlých

tehdy my jmáme jiného usadili dobrého micslo, ježtoby králewslwí hodní byli; a

i zachowalého, a ten aby slíbil jakož swr- tm také msta i úedníci slibte
,

jakož

chu psáno stojí. Pakliby který úedník swrchu psáno stojí; a to se stah, holi-

na kterém koliwk úad byl, ježtoby 15 krát toho potebí bude. Pakliby ti wši-

hodný nebyl nám i zemi, a tm knzi chni ctyie páni, knz arcibiskup, pan

arcibiskupowi, panu Jindichowi, panu Ber- Jindich, pan Bergow a pan Jan Krušina

gowowi a panu Janowi Krušinowi se sešli: tehdy my jmáme jiné wydati podlé

hodný nezdál, aby námi byl jiný usazen, tch zemských pánuow rady
,
ježto naše

ježtoby se nám i zemi hodil a zemi za- 20 listy mají. Také tyto wšechny wci i

chowal. Také o ty užitky, ježto s krá- slibowé swrchupsaní nemají králi Uher-

lewslwie spadají, jmáme s tiem peniezem skému škodní býti , ani jemu na jeho

uiniti podlé swrchupsaných knze arcibi- práwiech, kteréžby k eskému králewstwí

skupa
,
pana Jindicha

,
pana Bergowa a jml, co škodno býti, než jemu ke cti a

pana Jana Krušiny rady. Také wšickni 25 ku pomocí býti. A proto my král Wáclaw

úedníci ze wšeho králewstwie mají poty swrchupsaný slibujem naší dobru istú

uinili nám a jiným pánuom ped knzem wrú, sprawedliwým králewským slowem,

arcibiskupem
,
panem Jindichem

,
panem že chceme i máme ty wšeckny swrchu-

Bergowem a panem Janem Krušinu. Také psané artikuly i kusy úpln držeti, a proti

aby tchto swrchupsaných wci a toho, 3Q lomu neuiniti ani slowem ani skutkem

cožby ta rada tch pánuow, knze acibi- beze lsti, než k tomu pomocní býti , aby

skupa
,
pana Jindicha

,
pana Bergowa a konáni byli. (A prolož také s dobru naší

pana Jana Krušiny spósobila, jakož swrchu w^olí a s dobrým rozmyslem swobodn a

psáno stoji, co námi sešlo nebo kterým jiným s našich pánuow plnu radu pikazujem

lowkem, ježtoby se nás dotýkalo nebo 35 burgmislróm, konšelóm písežným i také

našie moci, žebychom toho neuinili anebo wšie obci naších tí Pražských mst,

to zrušili : tehdy aby wšechna msta i wšíeho, menšieho a nowého, naším wr-
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ným niilýiTk «by tyto artikuly swrchupsané sely nowé i ped obec welikú mesla no-

drželi a tm swrchupsaným pánuom knzi wého, podali jsií na Jich Mt, že té chwíle

arcibiskupowi, panu Jindiicliowi, panu Ber- i tch let, w nž jsií na práw sedli,

gowowi a panu KrušinoMÍ prisáhli a slíbili, jsii >všecky wci i wšecky siídy, bud o

a jim na to swój list dali, aby jim toho, 5 sbožie, bu o hlawy a žiwoty, bud o kte-

což swrchupsáno jest, úpln dokonali po- réžkoli wci, s nauením, s radií i s po-

mohli, cožby naše pocestné', užitené, i moci stariech ^s/c^ i wšie obce weliké, a

také wšie zem bylo
,
podlé listu a wy- bez jich nauenie a rady nic jsú neuinili,

renie krále Uherského. A ponwadž tu Tehdy nowá radda s welikú obci msta

p'ísahu a ten slib tm swrchupsaným pá- i o nowého seznali jsú staré radd již jmcno-

nuom jsú z našeho prikázanie a s naší wané a kúc , že v. šecky wci i wšecky

dobru wolí uinili, tehdy jim toho niímž sudy , bud o kteréžkoliwk pe , s na-

zlým wn nechcem zpomínati , ani také šiem nauením i s wdomím jsú jednali jako

jim toho wzdwihati w žádné miee. ^'") A cní a šlechetní, dkujíce jim za jich práci,

toho wšeho swrchupsaného k lepšie jistot i 5 a kúce : Naeklliby wás kto, bud ducho-

a potwrzení tohoto listu, kázali sme náš wní neb sntský , w kteréžkoliwk pi,

králowý majestát piwsili k tomuto listu. bud w duchowném (sic) sud neb swt-

A ten dán jest w Praze léta od narozenie ském, bud zde w mst neb jinde, že po-

syna božieho tisícieho twrtéhostého a po- dlé nich chtie státi a jim pomocní býti i

tom prwnieho léta, ten pátek ped matku boží 20 náklady i žiwoty we wšech wcech, nic

na nebewzetie, kralovrání našich eského po sob neostawujíc.

tidcátého dewátého a ímského dwad- lg
cietého šestého léta. I402, 1. Apr. Purkmistr, konšelé i obec no-

Ad mandátm Dni Regis: wého msta Pražského odpauštjí Kosmanowi

W. Patriarcha Anth. Cancell. 25 spolumštnínu swému winy jeho.

R. Jacobus de Praga. My Jan od Mostku ty asy purg-mislr,

17. Marše od Jámy, Mixo Decanowic, Wáclaw

1402,21. Mart. Obecnowého msta Praž- od Piesku. Jan Matras, Jiík Lojewnik,

ského staré radd swé podkowání iní. Petr Kolowrat i jiní konšelé nowého msta

Léta božieho tisíc tyi sta druhého den 30 Pražského wyznáwámyí wšem, že obesla-

S. Benedikta, wystúpiwši stará radda, Jan wše obec welikú nowého msta Pražského

od Mostku, Wawinec súkenník, Bedich podali jsmy na n o ty nehody, kterýchž

nožie, Wáclaw od Pieska, Mírek Hražák s jest byl dopustil Kosman náš mšenín,

a jiní konšelé té chwíle
,
ped pány kon- a zwlášt že jest s kupowal na konšel-

— 35 stwo a dáwal dw tn oleje, aby kon-
*) Co tu w záworce stojí, te se jen w ex- , ,. , , * 1 ^ v •

'
, 1

,_.,. v o r» v , / . . selem ucínen byl, a také ze lest hanil
empiari listmy teto mestum Pražským daném;

w ostáních chybí.
^^"^ely , kteí^ pi té chwíli na raddé
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sedli, a zwláše Jana od 3Ioslka, a ka, biskupowi Lubuskénui mluwil. A lo wždy

žeby lrnacle let konselslwie zakiípil, aby prawi, i ped mnohými Twými
,

jakož

na rad sedl. Tu obec weliká, potáza- sem jednií Twé Milosti slíbil , ež wrn
wši s o ty i o jiné nehody, mienili jsú s tiem chci uiniti Twej Milosti a držeti,

jeho hrdla, cti a zbožie otsiidilí. Tehdy 5 tak jako wrný purkrabie a dobrý sluha

eený Jan od Mostku píiniliiwil s zah swému pánu jmá uiniti, jakož jsem wše-

jako dobrý, a swií (sic) winu jemu w lepšie cko plnji dewním listem wypsal Twé
obrátil, necht by on toho horším požil, Milosti ; takéC knz biskup Lubuský wšeho

a inhed prosil nás konšelów zah , a my toho Twú Milost dobe zprawí. A o tom

konšelé obce wšie ; a tak ta jistá obce i i o jakož se Twej Milosti Divviš, mój podpur-

s námi tuto jsmy s ním milost uinili, aby krabie , nehodí a nelíbí k tomu úadu :

pi hrdle i pi zboží ostal, ale aby wiec chci rád jiného wydati a poslali, ježío

potom raddy konšelské i obecné prázden bohdá Twé Milosti a k tomu úadu bude

byl, a žádnému z raddy, konšelu ani hodný.

obecnému, toho horším, slowem ani skut- i 5 Henricus de Rosembergh

kem zpomínal ; pakliby kdy toho nezdržal, castri Pragensis burgravius.

má jemu wšecko nowo býti. Aclum sab-

bato die proximo ante conduclum Paschae

anno domini míUesimo quadringenlesimo 1400, 17. Nov. na Boru. Pan Bohuslaw ze

secnndo. o o
Swamberka králi ^Václawowi, aby do Kíše

nejel, wýstrahu dáwá.
19.

J
^

J

1396. Jindich z Rosenbcrka, nojwySŠÍ purk-
Najoswiecenjšiemu pánu, panu Wácla-

rabí Pražský, králi Wáclawowi kwérné pod- wowi ímskému a eskému Králi,

danosti se oswduje, i slibuje na místo Diwise pánu mému milému,

podpurkrabí ustanowiti jiného.
2 5 Služba má wrná naped, milý králi!

Serenissimo principi ac domino, D. >yen- Ra wdti Twá Milost , že sem slyšel i

ceslao Romanorum regi semper Angusto uptal sem se nkterých wcí, kteréž TMli

et Boemiae regi, suo domino metuendis- škodné jsú, a ježtoby Twú Mt mly po-

simo et gratioso. tkáti, kdyby TMt na Rýn wyjela. Ješte

Twej Milosti služba má wždy naped, ^o tch wcí Twé Mti po listu ani po kom

wrná, ustawiná ! Králi milý, hospodo žiwém wzkázati nesmiem, jedno abych s

milá ! jakož jsem nynie wnow Milosti TMtí sám mluwil. Protož ra nechw^átati,

Twej psal mým listem , téhož listu piepis proto wždy hotow býti ; a když bohdá

kázal jsem peísti knzi biskupowi Lubu- k TíMti pijedu , tehdyžf TMti powiem,

skému; a což jsem Twé Milosti psal na 3 5 kdožf mi jest prawil a od kohof sem se

tom listu, téžf jsem i knzi patriarchowi uptal. Prosiem TMti, milý králi! ra TMI

psal, i ped ním jsem to prawil , i knzi to pi sob jmieti a ižádnému neprawiti,
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bvch TMli w tom co wzkazowal , neb a také to pomni, že to markrabí ani námi

který list poslal. A rac TMt wzkázati, kte- nescházie než wámi , a to chci markrabí

rak mám bydlili, neb co mám initi ? a wzkázati. A on mí ekl, že také chce králi

což mi 'Dit wzkáže, toC cínití budu. Dán prawili, žeby markrabie Prokop chtl wše-

list na Boru, tu stedu po S. Martinu. 5 cko uinili, co mu král po mne wzkázal,

Bohuslaw ze Šwamberka. žeby clitél zaruiti píímrie za ctyry nedle,

a žeby chtl ku králi jieti, a král je mn
^^-

kázal, abych prímíe uinil, jako déwe

(1401 ?). Erhart z Kmistatu markrabí Jo- býwalo, za ctyri nedle, ale nekázal je mn
slowí zpráwu dáwá o swém jednání s bratrem ^Q ^^ j.|..^l^ ^1^^^.!, ^^ ^vymlúwal, aby markra-
jeho markrabí Prokopem.

^.^ p^,^j.^p ^,^^, .^ ^^^^^ .pjj^ ^^^. g^^^.^,._

Sereníssímo principí ac domino Jodoco, ský mn to ekl, abych to zjednal niohuli,

marchíoni et domino Moraviae, do- a markrabie byl také ekl, žeby nemíeníl,

mino suo gratioso. lecby zadusí w pokojí bylo ; a jábych to

Oswiecené knieže, pane mój milostiwý! i5 rád byl zjednal k markrabin libosti, bych

Jakož mi TMt wzkázala, abych za pím- byl mohl, a když jsem nemohl, tehdy jsem

íe slíbil za tyry nedle, a jiné pány obe- uinil, co mi král kázal , a to jemu po-

slal, aby také slíbili : tof jsem inhed uinil, wiem. Takéf jsem bratra Twého tázal a

a powdl jsem jemu a panu Ilanušowí, že ka: „Chccslí k králi jieti, já chci s

to wšecko, cos Ty mi rozkázal, že chci 20 Tebú jieti; a pane Hanuši slyš to,

uiniti, že Tebú ani mnií nic nescházie. A že to uiniti chci" — a jáf jsem otá-

bratr Twój s rozhnwal a lál welmí a zal: „chcešli jieti?" — on ekl: „Pane

ka : „Mst z swé moci nechci žádnému Hanuši, já dobe swój as wd, když

sstupowati, a zádušie wšecko chci držeti, jieti mám", — než mn je ekl samému

wšecko jakož jsem s w n uwázal, a na 25 tajn: „já nechci jieti, lebych welmí do-

to z swé mocí chci swým liduom dáwati brý kleit ml od krále, a také newiem,

potebu, a tch požíwatí a žíwíli se žních." probych k nmu jel, — nebE newd nic

A jáf jsem tak ekl, žes Ty mn wzkázal, dobrého na tej jiezd, a toho s doprawiti

že je tak smluweno, žeby wšecka zádušie nechci, by m hrdlowal ; také tomu rozu-

mla w pokoji státi, a Ty pane Hanuši mlby 30 miem, žeby mi král radji wzal než dal, a

to zjednati s markrabí Prokopem; an mi také slyšíme, že m chce zbawiti mého d-

odpowdl a ka : „Já k tomu nemohu nic díctwíe, Morawské zemi
,
proto s nic do-

uinílí, když markrabie Prokop nechce." brého od nho nenadjí"; — tak žef já

A jáf jsem Bohunka pijal k sobe, a mluwil nerozumiem, jako já od nho slyším , by

jsem se panem Hanušem a ka: Pane Hanuši! 3 5 jej kdo mohl naprawiti , by do Cech jel

mn je wzkázáno, žeby Ty ml zjednati, ku králi. A wz, žef je pan Hanuš nic

lak jakož mi Bohunek od markrabí prawí ; nezjednal, a jáf jsem jiného prímíe uiniti

34
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nesml, ani zaruili., než jaks mi wzkázal,

a bratr Twój ten mi prawil, žes Ty mlu-

w il s Wílkem z Turowic, žeby se Ty naj-

radeji sám s swým bratrem smluwil, a on

mi ekl : „když on s chce se mnú sám

smiuwili, jáf také chci rád s s ním sám

smluwili, a takbych s s ním chtl smlii-

witi, jako jste wy w Krumlow smluwili,

neb jako Puška w Brn smluwil; pakli

tato wálka mezi námi a wámi trati bude;

a na to swé peeti piidawujem k tomuto

listu. Dán na Rabšlýn tu nedli po S. Janu

anno domini MCCCCII.

23.

1402, 20. Jul. Jan Sokol z Lamberka od-

powídá týmž.

Ode mne Jana Sokola z Lambergu wám,
chce nowú smliíwu uiniti, teJ jsem také i o páni konšelé, rychtái, i wšé obci nowého
rád

;
a to wše což smluwím

, to chci msta Pražského dáwám wdli, že tiemto

držeti" - než zaruiti nechce
, ani pod ijstem s wystiehám proti wám i wšem

kterým základem slíbiti — a „chceli bratr ^ašim služebníkóm i pomocníkem se wšemi
mój, najradjif jsem tomu, aby nás naši „lými služebníky, pomocníky i tmi, kle-

páni smluwili." Datum Medric, in die Ascen-
i ., nž pro m chlie uiniti nebo nechati, i

sionis Domini. s j^mi wšemi
,

ježto nynie jsú w mej

Erhart z Kunina msta. s\\\ibé nebo ješt budií, proto: nebo m-
wše pána milostiwého krále eského a

Hímského, an proti wám nic neuinil ne-

1402, 2j. Jun. Bohunek z Ilorowic a Petr 2 poestného, widúce ano jej pstují a (u)

z Trkowa odpowídají Kowému m.tu Praž-
...^zení w wašem mst a w jeho piro-

skéniu.
zeném mají, pstují, wodie, kamž ráie,

Ode mne Bohuíika z Hoowic a ote mohiíc J3It dobe se wší ctí toho zpro-

mne Petra z Trkowa wám páni Pražci stiti, i nechtli jste, zapomenuwši s nad

nowého msta. Wdtil wám dáwáme, i 25 JMtí za jeho mnohé dobré dnie, jako nad

také s proti wám wystieháme , žet sirotkem ; a také proto, že jste m hubili, a

chceme waši nepietelé býti i wašich wšech nemajíc ke mn žádné winy, a já wždy

pomocníków, my s swými se wšemi, ktož wám rád slúžil. Psán we twrtek ped S.

pro nás chtie uiniti anebo nechati, dokudž Maí Magdalenu anno domini MCCCCII.

22.
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P K I D A \V K ^

CTEM S. EWAXGEIJLxM.

(Prídawek ke sir. 12.)

Rukopis, z nhož následující tení wzata jsau, p. rytíM J. z INcubcrka nálc/ející, jest

z XIV století , pscín na pergamene we folim , we dwau slaupcích , welmi piln

a isté. >Všeho 27 listw; ped posledním listem, na némž dw krátké homilie, nko-

lik listuNV schází. Akoli pi-episowáním w rukopisu tomto, jakž patrno, mnohé wlastnosti

starobylého jazyka již docela seteny, wšak nicmén z pozstalých w nm archaismuw s ji-

stotau se domýšleti lze, že to pepis jest nejstaršího pekladu tení sw. Ewangelium, z nhož

se nám musejní zlomek Ewangelium sw. Jana zachowal: proež i tuto nkteré malé wýjimky

z nho se pokládají. Pozoru hodno, že omyl prwotního pekladatele w nmscjním zlomku:

a zrno íilno padŠe tr zemju umelo bude (místo : nebude, w lat. nisi fjranuni fruinenti cadens

in ierram morhium fiieril. Jo. 12. 24), i w tomto rukopisu se optuje: a zrno íitné padna

ir zemi umrlo bude.

W nedli deicietnik. L. 6.

CMat. 20, 1— 16.)

Podobno jest králewslwie nebeské clo-

wku hospodái
,

jenž jest wyšel prwé

z rána, cht najieli dlníky do swé win- 5

nice, a ujednaw dlníky z penieze dennieho,

pustí je do swe' winnice. A wyšed w tetí

hodinu, uzew jiné stojíece prázdny na

tržišti, wece jím : Jdte í >>'>' do mé win-

nice, a což bude prawé, to wám dáni. i o

Tehdy oni jidií. Pak opt wyšed w šestií

i wdewálií hodinu, uiní takéž^pak wjede-

nadclií hodinu w*>jíde, i naleze jiné sto-

jíece i wece jim: Co tu stojíte celý den

prázdni ? Wecechu jemu : Nebo nás ižádný i 5

nenajal. Wece jim : Jdte i wy do mé

winnice. A když by weer, wece pán té

winnice swému starost : Swolaj dlníky

a zaplaf jim mzdu
,
pona od posledních

až do prwních. A pišedše ti, ježto w jede-

nadctú hodinu pišli bechu, wzchu wšickni

jednostajné penieze
;

pak pišedše prwní,

hádachu se, že jmají wzietí wiece, a wšak

wzachu i oni jednostajné penieze. Ale be-

riíce wrtrachu hospodái, kúc : Tito po-

slední jedínií jsií hodinu dlali, a tys je

nám pirownal, ježto jsmy nesli biem celý

den i wedra. Tehdy on odpowdw jedno-

mu z nich wece : Pietelí , neiním tob

bezprawíe, wšak jsem t najal sob na

den z penz. Wezma, což jest twé, jdiž

pry. A já chci dáti tomuto posledniemu,

jako tob. Zdali mí jest nelze toho uiniti ?

Zdali jest twé oko zlé, že já jsem dobrý?

34 =^
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Tak budii poslední prwní, a prwní posle- tucny a zabijte, a jezme a hodujme, nebo

dní; nebo jsií mnozí pozwáni, ale riedcí tento syn mój, jenžto umel byl, a ožil,

wybráni. zahynul byl, i nalezen jest. I pocecliu

hodowati, a bieše syn jeho staiejší na
W sobotu tetí n post. L. 12. ,• . . , i .., .,v, , . ,

5 poli. A když pnjide a pnblizi se k do-
(Luk. 15, 11-32.) •

I
^

I , ,'^ ' niowi , uslyse z>vuk a tanec, i zawola

W onom asu powédel Ježíš ucedlní- jednoho z sluh , i otázá : Coby to bylo ?

kóm swým: Clowk jeden jmel dwa syny, A ten wece jemu: Bratr twój pišel, a zabil

i wece mladší z orní otci : Ote, daj mi otec twój telec tuný, že jej jest zdráwa

cest nábytka, jenž m dotýká. I rozdlil i o pijal. I zamiílil se jest a nerodieše wníti.

jim nábytek. A ne po mnohých dnech Tehdy otec jeho wyšed po ho prositi, a

shromáždiw wšeckno mlazší syn, na pút on odpowdéw wece otci swe'mu: Aj zii!

se bral u wlast daleku, a tu ztráwil náby- tolik let slúžil jsem tob a nikdy sem ká-

tek swój, žiw jsa smiln. A když bieše zánie twého nepestiipil, a nikdýž jsi mn
wšecko ztráwil , stal s jest hlad weliký i 5 nedal kozelce, abych hodowal s mými (sic)

w tej wlasti, a on po chudniíti , i olji- pátely ; ale jakž syn twój tento
,

jenž

de i piwinu s k jednomu z mslnan sežral nábytek swój skurwami, pišel, zabil

(sic) z wlasti oné, i poslal jej w swií wes, jsi jemu telec tuný. A on wece jemu

:

aby pásl wepe, i žádáše naplniti bicho Synu, ty wezdy se ninií jsi a wšeckna má

swé z mláta, ježto wepowé jedchu , a 20 t^yjj jsú ; ale hodowati a weseliti s mu-

ijeden jemunedadieše. A nawrátiw s ksob silo, nebo bratr twój tento umel bieše, i

wece: Kak mnozí otroci w domu otce ožil jest, zahynul byl, í nalezen jes!.

mého hojnji chlebí , a jáz tuto hladem

hynu ; wstanu i puojdu k uolci mému a

ku jemu: Ote, hešil jsem w nebe i ped 25

lebú, a již nejsem duostojen,nazwán býti syn I mluwieše k swým uedlníkuom:

twój, ale ui m jako jednoho z uotro- Jeden lowk bieše bohatý, jenž jmjieše
4,

kuow. A wslaw i pijide k uotci swému, wládae, a ten bieše omluwen ped ním,

a když ješe daleko bieše, uzie jej otec jakoby byl rozplulwal jeho zbožie. A
jeho, a milosrdenstwím hnut jest, a bžaw 30 powolaw jeho wece jemu: Co toto slyší

padna na jeho šíji, i clowal jest jej. I o tob ? náwraf poet twého wládánie,

wece jemu : Ote , zhešil sem w nebe i nebo již wíece nebudeš wlasti. ' I wece

ped tebú, již nejsem duostojen, nazwán wláda sám w sob: Co uiním, že muoj

býti syn twój. I wece otec k sluhám pán odjímá ote mne wládánie ? Kopati

swým: Brzo pineste riícho prwé a oble- 3 5 nemohu, žebrati s styzi. Wiem co uiním,

Ote jej, a dajte prsten na jeho ruku a když budu odsazen od wládastwie
,
pi-

obuw na jeho nohy , a piwedte telec jmií mne do swých domuow. A tak swo-

We twrtek tetí u post. L. 1

1

(Luk. 16, 1—18.)
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law wšeckv (lliižiiíUy swélio pána powed „, , , . , , . . . -W patek cttprfý u poste. L. 14.
nnviiimii : Cos ty dlužen mému pánu ?

. IV r, . . • , • 1 (Jan 4, 5—42.)
On odpowede: Sto lalnvic oleje. I wece

jemu : Wezmi swuoj list , a sada napiš Prijide Ježíš w msto Samaryje
,
jenž

padesát. Potom jinému wece: A ty co jsi 5 slowe Sichem podlé ostrowa, jenžto dal

dlužen? jenž odpowede: Sto mtuow pse- Jakub Josefowi synowi swému, a bieše tu

nice. Wece jemu : Wezmi swuoj list, a studnice Jakubowa ; tehdy Ježíš ustaw cstií

napiš osmdesát. I pocliwáli pán wládae sedieše tak nad studnicí, a hodina bieše jakžto

zlostného, že jest múdi-e uinil; nebo sy- šeslá. Prijide žena z Samarie nacierat wody.

nowé toho swla miídejší jsií, nežli sy- lo Wece jej Ježíš: Daj mn píti. Uedlníci

nowé swtlostiwswém porození. A já wám jeiio otešli bchu do msta, aby krm kupili.

prawi: Oiíite sob prátely (z) zlostného Tehdy wece jemu žena ona pohanka: Kak

zbožie, a když pohynete
,

prijmií m ás u ty, když jsi Žid, píti ote mne potebuješ,

wná odpoíwadla. Kto jest wren u mále. jenž jsem já žena pohanka ? Nebo neobciji

i we mnoze wren jest, a kto jest u mále i 5 Židowé s pohany. Odpowd Ježíš i wece

nepraw, i u wši nepraw jest. A protož jí : By widla dar boží, a kto jest, jenžto

když jste we zlém zboží nebyli wrni, ja- die tob : daj mn píti ? ty snad prosila

kož prawda jest, kto wám uwrí? a když by ot nho, a dal by tob wodu žiwií.

jste w ciziem nebyli wrni, ježto waše, Wece jemu žena: Hospodine, ani jest, we
kto wám dá? Ižádný nemuože dwema pá- 2 o by narel, a studnice wysoká jest, odkudž

nóma slúžili, že nebo jednoho bude nená- tehdy jmáš wodu žiwú ? Zdali ty wší
widti a druhého milowati, nebo jednoho jsi otce našeho Jakuba, jenžto dal nám

s pidržeti , a druhým hrdati. Nemóžete studnici, a on z nie pil i synowé jeho i

slúžiti bohu i zboží. I slyšechu to wšecko dobytek? Otpowd Ježíš i wece jí: Wše-

duchowníci, ježto bchu skiípi, i posmie-2 5 liký, jenžto pije z této wody, Avžieznie

wachu s jemu. 1 wece jim : Wy jste, opt ; ale ktož píti bude z wody, jižto já

ježto s zprawujete ped lidmi, ale buoh dám jemu, newžieznie na wky, ale woda,

wie waše srdce ; nebo co jest mezi lidmi kterúžto dám jemu, bude w nm studnicie

wzwýšeno, ohyzdno jest ped bohem, Zá- wody skaijície (sic) u wný žiwot.

kon i proroci až do Jana, odtud s krá- 30 Wece k nmu žena: Hospodine, daj mn
lowstwí zwstuje, a každý jemu násile iní ^ tu wodu, abych nežieznila, ani pišla siem

nebo snáze jest nebi i zemi peminúti, nežli nacierat. Wece jej Ježíš: I jdi, zawolaj

od zákona jeden li^t odpadne. Každý, ktož muže twého a pijdi siem. Otpowd jemu

pustí od sebe swú ženu a jinú puojme, žena i wece : Nejmám muže. Wece jej

cizoloží, a kto pušenú ot muže pojme, 3 5 Ježíš: Dobes ekla, že nejmám muže;

cizoloží. nebo pt mužów si mla, ale nynie, jehož

jmáš, nenie twój muž, cos práw pow-
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dla. Wece jemu žena: Hospodine wizi, žni; a ktož žne^ mzdu pijímá a zbierá plod w
že prorok si ty. Otci naši na tejto hoe žiwotwný, aby i jenžto rozsiewal, pojednú

modlili jsií se, a wy diet, že w Jeruza- weselil se, i jenžto žne Nebo w tom jest

lémi jest miesto, kdežto se modliti musí. slowo prawé, že jiný jest, jenžto rozsiewá,

Wece jí Ježíš : Ženo w mn , že pijde 5 (a jiný
,
jenžto žne). Já poslal jsem wy

hodina, kdyžto ani na tejto hoe , ani w žat, jehož ste wy nesusilowali (sic)
;

jiní

Jeruzalém modliti s budete otci ; wy s jsú usilowali, a wy jste w lísilé jich wešli.

modlíte," jehož ^newiest , my s modlíme, A z msta toho mnozí uwichu weh z po-

komuž wiemy, nebo spasenie Zidóvv jest. hanuow pro slowo ženy, swdectwie dá-

Ale pišla hodina a nynie jest, kdyžto pra- 1 o wajície, že powdl nynie wšeckno, což-

wí modlitebníci modliti s budií otci w koli jsem uinila. A když pijidechu poha-

duchu a w prawd; nebo i otec takých nowé k nmu, prosili jsii jeho, aby tu

hledá, jižto by s modlili jemu. Duch jest ostal, i ostal jest tu dwa dni. A mnohem

buoh, a ti, ježto s modle jemu, w duchu wiece uwichu pro jeho ec, a žen pra-

a wprawd musie s modliti. Wece jemu 15 wchu, že již ne pro twú e wíme,

žena: Wd, že jest iMesiáš pišel, jenž nebo sami jsme slyšeli, i wieme, že jest

s die Kristus, a když pijde, on nám tento prawý spasitel swta.

zwstuje wšeckno. Wece jí Ježíš : Já jsem, \y sobotu ped Kwfnú nedlí. (Druhé

jenž i mluwím s tebií. A inhed pijidechu ctní.) L. 20.

uedlníci jeho, a diwchu s, že s ženu 2 o (Jan 12, 1—36.)

mluwieše; wšak nižádný neweee, co hle- Ped šesti dnów weliké noci pijide

dáš, nebo co mluwíš sní? Tehdy ostawí tu Ježíš u Bethany, tu kdež byl Lazar umel,

žena kbelík swój , i odjide do msta i jehožto wzkiesil Ježíš. I uinichu jemu

wece onm lidem : Pojdte a wizte clo- weei tu, a 3Iartha sliížieše, a Lazajjeden

wka, jenž powdl mn wšeckno, cožkoli 25 bieše z jedlících s ním. A Jlaria wz libru

sem uinila; zdali jest to Kristus? Wy- masti drahého dewa i umaza nohy Ježí-

nidú z msta a jdchu k nmu ; mezi tiem šowy a ute nohy jeho wlasy swými, a

proschu jeho uenníci a kiíce: Miste, duom naplnn jest z wuon masti. Tehdy

jez. A on wece jim: Já krmi mám jiesti, wece jeden z uedlníków jeho Judáš Ska-

jiežto wy newiele. Tehdy wecechu uedl- 3o riostký, jenžto bieše jeho prorádce : Pro

níci k sob : A zdali nkto pinesl jemu tato mast neprodána jest za ti sta penz,

jiesti ? Wece jim Ježíš : Má krm jest, a nedáno jest chudým ? Ale to jest po-

abych uinil wóli toho
,

jenž poslal jest wdl ne proto, by o chudých piislušalo

m, abych swrchowal dielo jeho. A wšak k nmu, ale že zlodj bieše a mšce jmaje

wy diet, že ješt tyie msieci jsú, až 3 5 ta, jež s dáwachu, nosieše. Tehdy wece

žeh pijde-, aj zi, prawi wám, zdwihnte Ježíš: INechaj jie, a w den pohebu mého

oi waše a wizte wlasti, žet bleji již ke schowá ji 1 nebo chudé wezdy máte s wá-
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mi, al mne newezdy budete jmieli. A jim a ka : Piišla hodina , aby oslawen

pozná záslup mnohý z Zidowstwa, želám byl syn clowí; wern jisl prawi wám,

jest, i prijidú ne toliko pro Ježíše , ale jedno a zrno žitné padna w zemi umrlo

aby Lazare widli, jehožto wzkriesil z (ne)bude, to samo ostane^ pakli umrlo bude,

mrtwých. I myslila jsú kniežata popowá, ^ mnohý plod pinese. Kto miluje duši swií,

aby i Lazare zahubili ^ nebo mnozí proh ztratí ji , a kto nenáwidí duše swé w
otchodchu z Židowstwa, i wiechu w Je- tomto swté , w žiwot wcný ostiehá

žíše. A nazajtrie zástup mnohý, jenžto jie. Sliížíli kto mn, po mn jdi, a kdež

bieše pišel k hodowemu dni, kdy slyše- jsem já , tudiež i služebník mój bude

;

chu, že pišel Ježíš w Jeruzalém, \vzchu ' ^ budeli kto mn slúžiti, uctí jej otec mój.

ratolesti jehndowe', ' wynidií proti nmu ISynie duše má smutná jest, a co ku :

i wolachu : Chwála spásy "")
! požehná- Ote, uzdraw m z této hodiny, nebo

ný, jenž jest pišel we jménu hospo- proto jsem pišel w tu hodinu. Ote,

dinow král Izrahelský. I naleze Ježíš oslaw jm twé. Tehdy pijide hlas z nebe

oslíka i wsde na , jakož písáno (sic) • ^ a ka: I oslawi sem, i opt oslawi. A zá-

jest. Toho nepoznachu uedlníci jeho naj- stup, jenžto stáše a slyšal bieše, prawieše:

prwé, ale kdyžto oslawen jest Ježíš, tehdy Hímánie stalo s
;

jiní pr<»wchu : Andl

jsú poznali uedlníci jeho, že ta psána jest jemu mluwil. Otpowd Ježíš i wece

bchu o nm, a ta sú uinili jemu. Protož jim: Ne pro m jest hlas tento pišel, ale

swdectwie dáwáše jemu zástup
,
jenžto 20 prawi, nynie siíd jest swta, nynie knieže

bieše s ním, když Lazare zawolal z hrobu tohoto swta bude wywrženo wen , a já

a wzkriesil jej z mrtwých, a proto u buduli powýšen ot zem, wšeckno po-

potkánie pišel jemu zástup , neb slyšeli táhnu ke mn samému. Ale to prawieše

jsú jej uiniwše to znamenie. A lícomr- znamenáwaje , kterú by byl smrtí umel,

níci echu k sob samým: Widíteli , že 2 5 Otpowd jemu zástup: My sme slyšeli z

nie neprospiewáme •, aj zi, swt wešken zákona , že Kristus bydlí na wky , a

po nm otšel ! A bchu pohanowé jedni, kako ty dieš : musí powýšen býti syn

jižto bchu wzešli, aby s modlili w den lowí. Který jest ten syn lowí ? Tehdy

hodowý , a ti pistúpichu k Filipowi, wece jim Ježíš : Ješt maliké swtlo u

jenžto bieše ot Bethsajda msta Galilej- 3 w^ás jest; chote, když swtlo jmáte, aby

ského , i proschu jeho a kúce : Pane, tmy wás neobklíily ; když swtlost jmáte,

chceme Ježíše widti. Jide Filip i po- wte w swtlost , abyste synowé swt-

wd Ondejowi , Ondej opt a Filip losti byli. To mluwil jest Ježíš, i otšel,

powdsta Ježíšowi. A Ježíš otpowd i skryl s ot nich.

"} Rp. spassy.
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ZLOMKY Z ALEXANDREIDY.

(Pídawek ke str. 170.)

Akoli z této básn již nkteré wýjiniky we sbírce naší nahoie na swéni miste (str.

135— 170) podány jsau; wšak nicmén widélo se z nkterých píin zasiušno umístiti zde i

ostatní casuw našich doŠlé zbytky téhož wýtecného plodu staroeského básnictvví, w emž
wydawatelum nemálo whod pišlo poskytnutí zlomku, šfastnau náhodau a jakoby maní od

zdejšího knihae ped nkolika lety pi pewazowání staré knihy zachowaného. Zlomek tento^

dle nkdejšího majitele knihy, w níž praužeky pi rozebrání staré vvazby nalezeny , od nás

Jiiidiicho-Hradecký nazvvaný, pocházející z pergamenowého rukopisu z XIV. století, we kwartu

dx^ma slaupcenm psaného a od rukopisuw, z nichž zlondvy Budjowský a jMusejní se zacho-

waly, weskrz rozdílného , dohromady 487 weršvv ili 3 neauplné lístky, podáwá se tu na

prwním míst (A) s doplky mezer tetího lístku od p. Saíaíka, kteréžto doplilky dílem na

sauhlasná místa rkp. swatého AVíta se opírají, dílem z domyslu erpány jsau (tylo poslední vv

tisku záworkami se wyznaují) a podlé toho sauzeny býti mají. Druhý zlomek (B) jest onen

Musejní, 160 weršíiw obsahující, w Cas. esk. Mus. 1828, IV, 110 tištný, o nmž nahoe w
úvvodu jakožto o „tetím zlomku" zmínka. W nm na dvvojím míst mezera nkoliko vveršw

nenahraditelná. Tetí zlomek (C) jost ostatek rkp. swatého VVíta, totiž s wypuštním toho

což z téhož rukopisu již nahoe sir. 137—140 tištno jest. Z porownání tchto zlomkw pa-

trno, že na zaátku XIV století již rozliné, od sebe rozdílné petwary téže wýtené básn

w Cechách w obhu byly.

A. ZLOMEK JliVDHICHOHRADECKY.

a den se na swt pokáza,
1. Wýprawa Daria proti Alexandrowi. . ^ , , . , .

wojsce odtad wstati kaza.

Aby w tu wsiu wlasf wehnali, Diwno dosti, ž' to mohl sdieti,

mst i hradów dobýwali. hna toho dne mil tiedcieti,

Sta s to po krátké roky, 5 k nepátelóm pospiechaje,

podbychu wsie Kapadoky toho s wsdy domháwaje,

a jednu zemicu Lydu, zda by to Darius wzwda
odhadž jedyžto pijidií potkal j'ho w horách prijeda.

do Thyrie, kdež král bleše, JesC tu blíž Ewfrates eka,

kdež jich cákaje ležieše, i o jež, slyši, z ráje wytieká,

pecakaw tu noc jedinu, u niež Babylonský woje

a jakž brzo ta noc minu, sebra na swé bezpokojie.



[{)- ZL()31KY Z ALEXAiNDRElDY t074

\\ zwdw. že len l)liž prilHlii.

jciižlo na jeho eesC saliií,

iinu se ínlied z toho niiestn^

kadyž mu upriemá cesta

jiroli nepálelóm jíti.

Komu s tu "dalo byli,

co jest tu uslyšal hrózy,

jedyžlo juž hnuchu wozi,

a co jest lake' uslyšal

z salméjí, z bubnów zwucný šal.

Nejeden tu komo hýral,

swú podkowú cest potwrzal,

když s wznímal, lome zuby,

a nejedné hlasné trúby

w skalách swé sprostely hlasy.

Tak se zdáše, by w ty asy

wsiecky se skály zboily,

taký béchu kik stwoiili

;

taký *dieše zwuk pod zorie,

wiuiž by s tásl swt i more:

lak s by wyprawil hrd,

wsiii wcú siln i twrd.

Ped zástupem w samém ele,

w nmž pohanská wiera wele,

tálinchu w(3z osm koní,

a ti byli wsici broní.

iNa tom woz zlatá skín,

w níž ležala jich swatyn,

ohe, prož, podlé jich wiery,

pop miewal asté ofry.

S oblí stranu toho woza,

jež jich wiera i jich hróza,

jedieše dwanácte muži,

jichž každý tej skíni sliíží,

a každý jmaje e jinú,

riicho rozliného inu.

Pohanstwo tak za to jmajú,

že ti ludíe niimierajú,

kúce :
ž' jsú na wky žiwi.

A wšakž sú w té ei kiwi

;

neb eky i moe splyne,

5 což na swt, >vsiecko mine,

krom slow božích jediné.

Po tch inhed málem dále,

patrujúce swého krále,

hlunými zástupy jdchu,

j o již jeho rodina bchu,

dwacieci cisúców pln,

již Msici \v hedbábnej wln

bchu u pedrahém níše,

jakž takým kniežatóm slušie.

1 5 Ti wsickni bchu na pedku :

sám král jdieše na prostedku,

jenž pro weliké ozrastwo,

pro rozkoš i pro bohactwo

jedieše na woz MÍsatém,

2 a ten wes hoieše zlatem.

A wsiak netolik po zlat,

jímž b wóz sdlán bohat

po wsiech stranách oba póly,

jakž ojemi, tako koly,

2 5 ale po drahém kamení,

dal s b w takém znamení,

jakož w té lípraw bylo,

že jho moci nic nezbylo.

Nad wozem pak wzletnú spáru

30 pro li slunenému waru

orlice b powšena,

jenž b chyte wymyšlena,

aby pod niú horkosE stydla,

a ta jmieše zlatá kídla.

35 O woz pak bez odnie

jeho bližnie pirozenie,

dw st junoš wýbornjších.
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swú šlechtu pirozenjších,

bchu mu pisluhujúce,

obycen pi nm súce,

s poslušenstwím cti nemalé',

w komornitwie swe'ho krále,

Ti wsdy bydlili pi dwoe,

majiíc pii o komoe.

A wšak naped pede wsiemi

kniežecími junošemi

jdiechu spolu jako stldpem,

držiece s s swým zástupem,

dwacieci tisúców pon,

každý u swého komon,

s drahotu pieliš nemalií,

wyprawiw s na pechwalu

swým odním i swým šítem,

i pak pedrahým kuršitem.

A ti wsi byli rytiei :

tch komonstwo pod kropiei

bez pozlaty poluzené(?),

kopie maje neruzené

barbií od cinobra wzatií,

ale wlasln rudií zlatií.

Ješež wiece krom toho

luda sieho neb onoho

nco málem sprostnjšieho

mjéše luda pšieho,

piín w dobre'm odní,

wuž ten, jenž wsiií mocií miení

potkati s bojem siln :

tak ty b wyprawil piln.

I pro jich moc i pro hrózu

nepotel s lap kto k wozu.

I byl ten swyej w tu dobu, •

že wsdy pojímali sobií

což kaké eledi jmli,

kdyžto na vvojnu kam jeli.

1 wzal byl král téže chwíle

sob najwiešie lisile',

mater i (s) swú sestru ženu,

na ztrátu sob súzenií :

5 necht, by co w tom by mina,

pojal b s sobií i syna,

weza s také se wsiemi

swé králowé junošemi,

což jich paddesát wóz táhlo

;

1 o wsie s j^mu k boj nenáhlo.

A což pak ti sta welblúdów

a pát cet mzhów silných údów

pokládá s ním mohli nésti,

to bylo wsdy s ním nalézti.

í ý Za tiem jiná sbroje wsdy šla,

jež sob nejmla ísla.

Tu blíž sebe stachu dwoje

hecké i pohanské woje,

akajúce s obú stranu

2 druhého dne swllosf ranií

;

neb jim b wdti dáno,

že jakž jute bude ráno,

jeda ž' s slunce proswietí,

tu s spolu wojem snieti

2 5 i dojíti bylo boje.

Tehdy král' Darius stoje

k swým wojem pi jedné hoe

wzmluwi (w) welikej pokoe.

Jak že, ktož tu bieše taký,

30 le bohat i chudý wsiaký,

jeho e pokornú slyše. . .

2. Rodina Dariowa; wzetí Damašku a

Tým.

35 a lomieci bielé ruce,

ande ju neznámost smucie,

kdež juž nebyl kto pomoha,
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ni rady pidali inolia :

>v chwílu tak straslne hodiny,

zbyNYŠe cli i swé rodiny,

ona swého neby muže,

tato swé zmilelé druže,

po nmž srdcem wiec stonala,

až i sobií pokonala.

A když wsiecko juž se to sta,

za máleckcm král tu posta,

až poNvedií Dariowu

matku, sestru i králowú,

a w sedmi let dieté malé,

syna pohanského krále,

a k tomu bratra wlastnieho,

s mnohem kniežat rodu jeho,

jižlo béchu tudiež jeti,

s prewelikií sbrojií dtí,

>véwod, kniežat i markrabí,

swobodných pánów i hrábí.

Tak když je ped král priwedií,

a srdce jim jakžto w ledu

w oné hroze i w úžesti,

kde se každý musil triesti,

kdež srdce šlo strachy rózno,

tu, kdež bylo býti hrozno,

w takém stojéce ohrom,

ande na wsie strany lomie

ruce, takií esf ztratiwše,

sbožie i rodiny zbywše.

Sama se wsdy šlechta káže !

co jesf milosrdie dráže,

když kto odtuší smutnému,

a najwiece neznáménu !

jakž to král hecký uiní,

i jakž také inie jiní,

jimžto jesf pede dnem ráno

po jich pirozeniu dáno,

jakž nemoiiii býti twrdi,

poenše s u milosrdi,

>v nmž s i jemu tu sželi,

wida, že onen bor kwielí,

5 jemuž s wsie žalost skladla,

a jich cti korona spadla.

Takž inhed k nim s pichýle

spije k sob wsiecky mile
;

matku sob wz za matku ;

i o syn bud mi ! wece k dtátku

;

a k tomu pak on ob
w sestru miesto pije sob.

Tak b milostiw za mladu,

doíiadž newz horšií wnadu.

1 ) Nad wsie krále sieho swta

byl by wiec jako oswta

ti, kázni i milosrdie :

ale když pak sbožím wzhrde,

poe býti ludský dawce,

2 byw diewe jich ti oprawce,

i zmní wsie prwnie slowa,

zamysliw jim práwa nowá,

wzblúdi s myslú we mnohem,

a cht s wezwati bohem,

2 5 strpli co moha wkem,

by s juž wzýwal lowekem,

zamysliw wsie horšie práwa:

neb tak s i ješe stáwá,

že esE nrawy promháwá.

30 Po jednom dnu toho boje

potoí král posly swoje

do Damaska, k tomu mstu,

wskazuje jim tu e zwslu,

že beze wšeho lísilé,

3 5 a jho králem pijmu mile,

i chtie s jemu poddati,

ž" dá jim pi wsie ti ostali,
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i pi wsiem jich driewiiiem práw

je i jich dti ostaw,

a tak, a jemu wydadie,

což tu jich král jinl w poklade.

Nali juž purkrabie z msta,

jemužto po služb s sla,

uzie, že s as promnil,

a 'n také' na zle' pomienil

:

wsie mscké wže osadiw,

a s sám na smr proradiw,

pod umluwením lesliwým,

swe' mysli potazem kiwým,

cht s skluditi s sím králem;

j pomluwením dosti málem

s sobií lud z msta wylúdi

:

zle s tak oba pokludi

!

Cht uš s honci sie pobiti

;

a když juž, by tomu býti,

priwede lud až w zásta>YU,

swé záhuby ne na zbawu,

že si zhynuchu boj wzemše,

jemu hlawu stchu jemše :

tak, jakž onm wzkopal jámu,

tak tudiež upadl w nu samu
;

ustlaw jiným w náwi bydlo,

i upadl sám w též osidlo

:

neb kto s zle druhem pee,

a osidlo jiným lée,

riedko sám jeho utee.

Král Darius, když to wzwd
od posla, jenž (mu) powd,
'L s tak tomu zrádci stalo,

kak b juž ztratil nejmálo,

wšakž odtuši srdcu swému,

'L sie tak bylo stalo zlému.

Nebo nenie nic tak zlého,

by w lom nebyl zisk jiného

:

protož i pi každém skutc

zisk we ztrát, radost' w smutc

sií spiežena w jedno putce.

W tejž ei král doby msta,

5 tuž w nm nkolik dní pesta :

jak již šest dní b minulo,

a na sedmý den s hnulo,

dy podlé swých obyeje,

jak s i dnes w Litw dje,

1 o ti, již bchu zbili Heci,

snesše král rozkáza sžéci.

A když ty wci pokona,

obrati s do Sidona,

k mstu, jemuž Tyrus dechu.

1 5 Ti j'ho protiwn uzechu,

poddati s j"mu nechtiece,

a obrániti s mniece.

A juž na zdi luda tolik,

jakž newd éci kolik,

2 jimž s by w srdcu raduje,

uzew, ž' tolik luda tu je.

Wsiakž což jinému Usilno,

to j'mu sie zda wsie pochylno:

nebž kak mnoho wž b we zdi.

2 5 wsiak s jemu nic to nezdi.

Nejedná smrtelná stela

peti se zdi samostela:

wsiady hust stála kopie,

jakžto tres neb sláma w snope:

3 jímž nic mysli nezatoe,

ze wsiech najprwé šturm poe,

kdež nawiece kamen wálé,

a kdež cest skytú hrále

;

sto s ním pod jednií odtepú

35 a cisúc wuž ptáci k lepu
;

sto jich pobitých odwlekú,

a cisúc jich pod zed tekií.
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Tak len šlurm sta ješce wiece,

nežil plna dwa niésiece ;

(Incni i nocú bez peslanie

n'odpoinii šturniowánie,

jakž obrtli tako praky

n"odponniíce cas wsiaký,

jakžlo kluky, tak blidami,

lak i Iwrdými kokami

dne ni noci prestaniíce,

k bránám se za Avsie berúce,

pokoje sob nedachu :

až wsiak w msto s webrachu,

tehdyž msto zažhú wsiady. . .

3. Reptání icojska proti Alexandrowi.

jadyž w zem(i byla) cesta,

tahdy wzežh(ú wsi) i msta,

nestatecn (wzeniše) radu,

zda by íuž, (boje) s hladu,

netáhl za ni(em w ze)miu hlúbe^

ale zamyšle(nie hr)ubé,

Na nž b s(rdce o)brátil,

kromž by (s žiw)ot krátil,

tak by snad (musil pe)stati.

Jakž na to (poce) nelhati,

a s' Msie (ohniem zem) poli,

w mstech, w(e \vsi)ech i na poli,

kdež nedal h(ráti po t)ráw

koské píc(e ku pol)raw :

a *n pak ws(iecky oh)ni mina,

swých koruh(vn n)ezawina,

jakžlo len, je(nž Avsie) již znáše,

na zisk, na ztr(álii ,.)''iev.áše,

lina ci toh(o dle) nemnoho,

tíidcieci m(il dn)e jednoho.

Pewáživv(še w)sie swé wci,

cht wsdy (nepie)tel dosieci,

bera s jaký (po s)ldu,

jadyžlo ho w(ódce) wedú

:

whužlo wn(adný s)ldnik koli,

nkde w les( nebo w p)oli,

5 chwátiw s (stopy) jelenie,

tiehne s p(o nie) nelen,

netbaje wsie(ho ob)luda;

neb ac s j(emu kdy) udá,

s schýlí z(wr, we)ž nami,
10 wsak s je(š)e neuwrí,

drže s ws(dy tr)uda swe'ho,

až wšak i d(osiež)e jeho

:

take'ž koli \v (tu ho)dinu

wsie hrady i (pol)a minu,

1 5 i stelnice (hors)kých twrzí,

pokazuje s (wsd)y hrzí;

že nelhal lísi(lna) diela,

až i pi-ihna (do Ar)biela,

w užto dobu (s sií)mraci.

2 Tu s jich dosti rozpai,

jimžto koní snide mnoho,

zle pomlúwajúc nah z toho,

s" i-kúc: Co*sob pomóžem(y),

a s w žiwotech zmóže(my)?

2íj wsiecko jednomu na chwál(u),

jenže to ta wc za mal(ií),

sob ni nám odpoine,

ani lakomstwem co mine.

Jakž i mluwie jiní mno(zí),

?t{) r s juž hnvvajú i boz(i) :

jakož i po esiech znám(y),

wnichžto zázraky wídámy,

již sií wsie ztráty znanie(nie),

a bohów milosti nen(ie).

35 Té ei mnoho pej(ide),

za tiem inhed msiec (wznide);

pokázaw s welm jasn(ý),
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inlied málo postaw krás(ný),

by swú swtlos welm (liedé)
;

až pak owsiein i pohlede,

wuž by krwiií b oblit w(siady),

Heci echu: Juž nikady

ztráty nám jest' neutecL'

klož nás, kam cle, tam s(mie 'tei)?

Neb to, jež widím, znamen(ie),

w tom juž nic jine'ho ne(nie),

že wesdy boj jute ztratí(m).

Pro sami swój žiwot k(rátím)?

(L)epí sám jest umra za ny,

(n)ež ta ztráta padne na ny.

(K)aždý nás swé hoe wida,

(p)roc j"mu žiwu hýli kdy (dá)?

(p)ro li juž meškati wie(ce)?

(Ne)b což widím od msiece,

(ž)e juž nám nepeje svv(lla),

(to) jest, 'L ny bude smrt st(etla).

(N)edajmež mu žiwu býti,

a chceme s\ve'ho hoe zh(ýti)

!

Král uslyšaw e swých (ludi),

wida, (ž') se o nm zle kluí,

(wsiak se tie)m nic neustraše

:

(Co sú, wece, ei) waše?

(Pro nuž m)i dáwáte winu,

(wc ta jmá swú) tnú píinu.

(Ze se) o tomto hnwáte,

(málo ei) múdrých znáte :

(misti tit)o wám powdie,

(jižto hw)zdy ziece wdie,

(že jak se kte)rý as mní,

(msiec jest w) jiném widní.

(Tak proml)uwiw Alexander,

(tehdy p)ida Aristander,

(mistr w c)hytrosti weliký :

(Slyšte, wece, wás wseliký !)

(chcete T w) tom prawdu wzwdti,

(jáz wám ju) chcu powdieti;

(a wy druh dr)uhu powiete,

(jakož ju o)de mne wzwiete:

5 (N'osta two)ec swta wsieho

(od ustawen)ie prwého

:

(jakž )as pošel od poátka,

(w tom nen)ie wiec nic pewrátka.

(Tak sú wsiecky) wci stále',

1 r' (jakž we mn)oz, tak u mále
;

(tak jes wes s)wt w jeho chtní,

(že s juž) wiec nepromní.

(A kdy zl)ý mor na skot spadne,

(neb kde mst)o s propadne,

1 5 (nebo s) kde wálka wzbudí,

(nebo smrtc)e spadne w ludi

:

(jakož p)rwní den staweno,

(tak neb)ude promnno.

(Uslaw)enie lubo bohu,

2 (jemuž W)dy w žeh nemohu.

(Wiztež, pr)o-ti s to stáwá,

(že s m)siec promáwá ?

(O nmž mlu)wie staí ddi,

(by jej teh)dy sndly Wdy,
2 5 (suchopýr) po tm padúce.

(Tomu mie)sta nedadúce,

(wzte, že) to wsie z obluda.

(Nebo nkdy s) j"mu udá

(k h)orám w západ pe(bhn)úti:

3 (ch)t jich proluky (minú)ti

(k) západu dolów p(omien)í

;

(tu) s mnohokrát p(rom)ni,

(m)inuje proluky h(orské),

(tie)hna s pod meze (mos)ké.

35 (N)kdy s pak stá(wá tak)é,

(n)e wsiak chwíle (wselik)aké,

(j)akož mluwie mfisti tíže.
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(/.)i' kilyž pn<le k sl(unci) blí/.,

(I)lidy se j'inu šw(llosf) umní.

(I) mlínvie tak misl(i-i um)ní ;

(ž)e jakž slunce pr(i nisi)eci,

(j)akž pohodnie p(roti sw)ieci

(s)wii swetlosf wie(ce wyd)á\vá,

(l)akéž podlé swélio (nra\v)a,

(j)akž pochodn p(odlé s)wiece,

(l)ak slunce podlé (mesi)ece

wesdy welíni wie(ce sw)ietí,

(I) jest wám lo za to (jmiet)i,

že pohanstwo k >va(sej) moci

jest. w nuž ku pocli(odni) w noci

swiecka, a wuuž(lo w p)olodne

mésiec býwá k s(lunc)i ^ve dne.

Protož jisté mé(jte z)a to.

že mésiec pol)le(dé n)a to

:

jakož to jisté w(idíte),

tak tento boj obdr(žíte).

I i-ku ješce na(d to wý)še,

5 že pohanská wsie (moc) zmiše,

zbledie, rozbhši se (pla)še,

silnú hrózú moci (na)šie.

Pakli kda slunce (poble)die,

tehdy Ilreci swú (strast?) wzwdie.

] o I byla to wsie e(c pr)osta,

což jie mluwil ie(n staro)sta;

neb to slyšechu i (sami)

dáwních Hieków p(ího)dami.

I minu zlé zamys(leni)e

1 5 z tak múdrého roz(mlu\ve)nie:

tak ziiece wsici (sw> ch) pánów . .

.

B. ZLOMEK MUSEJNÍ.

wšeho bych wám perád pomohl.

Každému se wás w tom sželi,

jakž ste swój rod dnes widéli,

proniž mi žiwot nežáden;

ni jeden hrad tak nesnaden,

ani msta jest dobyti,

ac chce wám žel toho býti,

což ste swé widli škody ;

ani ohni, ani wody,

ani skály, ani hory

w tom nebude nic príepory:

wšecko wám bude po rownu,

jakož má wýsost neskrownu

toto mésto i píiekopy,

2 což se Más každý pichopí,

waše moc wšemu odolá.

jakž k útoku wše zawolá.

i sta pod zdili wšech najdiewe,

ande s prwé strany, s lewé

2 3 tekli s ebími s motyky. . .
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by bylo kam lze utecI,

každý by rád pry wyplanul
^

druh družce juž zaponianul^

každému o sob pée,

každý sám podáwá mee,

ažby tiem žiwot probawil.

A siem juž k nmu wyprawil

Medates posly, swé rádce,

w stany, kdaž jewie na králce,

prosie za to, zdaby smla,

by za n prosbu zprostrela;

nebo jmieše wnuku jejie,

proniž mu by ta nadje,

aby ktcrií wcí mohla,

by jmu žiwota pomohla.

Jide ped král sná kmetice,

a jmajiící strachu líce

a rkiící : Mój žádný králiu,

kak jmám k tomu áku malií,

bych nynie w tom byla hodiia

.

ráíšli ty liud zprostiti,

a koho nechceš jiného,

Medatieše jediného,

jenž je proti tob shrešil,

by m tiem jedniem utšil.

Kaká wóle milosrdná,

i kakž mysl owšem twrdná,

i skutek zajisté diwný,

že liud, jenž mu byl protiwný,

i lak owšem zawinilý,

již sú juž swázáni byli,

milost pro ni obdrželi,

swé ddictwo wše pijeli

:

jakž w niemž newzli zlráUi.

ni w poklad, ni w swém platu;

nezdá mi s, by wlastná mate,

pi tom asu, pi tej ztrát,

kde takú wc obdržala,

5 jakož s tej žen stala.

Tehdy ten lid oswobodie . . .

1 o
Hic Alexander dirigit in Persiam.

ani které cesty také

nikdy nejml horšie chwíle,

ani wlšieho úsilé
;

pojme owšem mnoho strasti

15 diewe než doby té wlasti,

ande tako píkí plazi,

kda s on liud kryje lazi,

ande nenie nikde sledu,

jedno plaz jako po ledu.

2 Kakž jich dobýwal wítzsky,

wšak proto že jml liud tžký,

prwé než je mohl pemoci,

nepestaw we dne ni w noci,

množstwo liudí žiwot skoná

;

2 5 wšak s poddá wlastce ona.

Hic applicayit Alexander od aquam Araxem.

30 W tu dobu s den oswieti,

kdy s jmu uda pijeti

k ece, jiež Araxes dj;
ande druh ped druhem spjií

a chtie rád byli za mostem. . .

35



1 089 ZLOMKY Z ALEXA^DHlilDY. 1090

olkiidž >viec nemohli dále

mdlobu, pro weliké rány,

neb boci, prsy proklány
;

nmá Iwár stojie wzdyšúce,

swe'ho krále wnuž pyiúce .

nežlibych jie co piál tob.

Proto cožs mi sti pokázal,

jakž s u mú est (u)wázal,

že jsi wšu hrdost ukrotiw,

s
i byl k swým wrným dobrotiw

a srdce jmu zením znylo.

Náhlým skokem na kó wsede,

píiprew s wšak tam pojede

;

a jakž by u >voza blíže,

uzew ho král hlawu wzdwíže . . .

pakli mne w tom nepoprawi,

^ Q sob též po mn ostawí,

že pomdlí té wšie swé chwály;

ae té pomsty oddali,

akajž téhož wezdy na s . . .

ž' nenie kto slowce pi-idada,

až dliihý as po wšem bojí

w onej wzpále, w onom znoji,

jeden Hrek s pitie sžádaw,

w horách, \v dolech wody hledaw,

na mnoho stran siem tam honiw.

aspon pomluwim s tobií

;

odlehíš tiem mej bolesti,

raiž mé poselstwo znesti

k tomu králowi heckému,

kdasy nepieteliu mému,

k nemže bych tak byl složen

15

ten pobrúsiw na m mee,

mého žiwota ukrátil

;

zle mi mé sti tak poplatil.

Což mých zemi bylo wšady,

2 wlasti, msta, twrze, hrady,

tiem wšiem miesto mne obwládal,

poslednie mi sti dohodil,

jínižby swé jm wýše wzplodil.

Pomluwiw tak e potratí,

2 5 sotn móž prawé podati

ruky, piezni na twrzenie,

i wšie ei na znamenie . . .

30

35
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C. ZLOMEK Z RUKOPISU KXIHOWXY SVV. WITA.

i. Jenž ze jmene byl wlilasný,

jehož rozum byl tak jasný,

že jmu bylo wšecko známo

w zemi, w moi, \v hwzdách tamo
^

ten pak tweru wc wycíta,

jež ped jeho smyslem skryta:

Kak mám, praw, srdce radné,

wšak mám ti wci nesnadné',

a pak owšem twrté wci

smyslem nemohu dosieci

:

kdež s lun u wodách plazí

a kdež had po skalách lazí,

kdež orel wstúpí w oblaky •,

kto má tako swetlá zraky,

by mohl ty cesty poznati,

onde si(e) každá potrati?

Jakž ta trojí wc pomine,

tako jejich sled pohyne

;

ty ti cesty znáti pilno.

Ale že owšem úsilno,

cestu clowka mladého

znáti w rozkoši chowalého,

z toho myslí wezdy blúzi,

ni je kdy cele posúzi.

A kehdyž ten w nem blúdi,

jenž smyslem wšel na wše liudi,

a s kde w mých slowiech potknu,

snad mne pro w tom nic nedotknu;

neb sem ped ním tako malý,

jakž pede Iwem zw ustalý,

a ped sluncem woštná swieka,

neb ped moem mlká ieka.

Wšak sem to z mladosti slýchal,

jehož sem s wzdy ustýchal:

tu mysl mají mnozí liudie,

že tak brzo zle posúdie
;

5 w tom iedko wynde z pieslowie

:

Jedni proto nepochwálé,

že majúc smysla u mále,

nerozumjíc skládánie,

cuzie slowa brzo wzhanie.

1 o Druzí také jež nepejí,

ti s snad swtle nevysmjí,

wóbec mých slow snad pochwálé;

a jakž otstiípie dále,

což najhoršieho wdie,

1 5 o mých slowiech propowdie

;

ti pieze mají na wezení

a srdce wzdy zloby miení;

obliej mají pokojný

a myslce wzdy žádá wojny.

2 To s wše bez diwa dje :

ktož kak umie, ten tak pje;

krt w dobrých lukách rád ryje,

wlk na owce rád wzdy wyje :

též záwistiwý (z) zloby tyje.

25 A wšak a w em moje slowa,

zbilidie, píz jest wzdy hotowa,

cožby sprostného widla,

by to swým pláštm zastela.

Proto ktož chce, ten pochwálí,

3 nepietel ten s otdálí.

Jáz na ty jist nechci tbáti,

chci zjewn wdti dáti
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Umu >všem, kteíž po sli slojie,

n;!tných se nic neboje,

o králi ; esli sielio swéta,

ježto w ty asy oswla.

2. Král Filip byl w zemi Hi-ecký

muž slowiitný Ave esti swtský
;

po swém práwu mieše ženu,

w loži we í-Sti porozcnu.

Olympias tak slowieše,

owšem íliwné krásy bieše.

Daru má ot Boha mnoho,

když sluii žeuú daií koho,

kteráž založenie kázni,

lej neteba asté lázni.

Ustalý rád pitie sahá,

zeschlým lukám asná \vláha:

cslná žena muži pedrahá.

Po MŠe asy toho krále,

jež pokojní lidé chwálé,

Hecká zem w míe stáše,

nepátel se nic nebáše.

Tehdy pide stná hodina,

králowá porodi syna,

Aleksander wzdéchu jemu.

By syn rob králewi stnému;

nebo by juž na tej dob,

jakož mu teba po sob

bieše ostawiti hlawu,

swej ddin na oprawu.

Tehdy s po malém ase,

králi zlá píhoda stáše,

pro niž upade w osidlo :

posla ženu w jiné bydlo,

A ten, jenž ji prowodieše,

Pauzanias tak slowieše,

wzem sob proliwnú radu,

zawe s s ní na swém hradu.

Kto s móže toho stieci,

komuž porue swé Mci ?

Nenief nic tak protiwného,

jakž nepiezh lowka swého,

5 neb má o to potaz snadný
;

ktož jest w kterém domu wnadný,

ten móž, když chce, býti zrádný.

By král w smutce i w žalosti

sice porušené stnosti.

10 A s swé rady doloží,

ped tiem se hradem položí
^

krátký as toho wynide,

až král Filip swta snide

:

zradu to nepíelel doby,

1 5 s málem lidí krále pobi.

Ach lowe kak jsi kiwý,

kak jsi swej hospod Istiwý!

jehož ti est wzdána wšaká,

jenž ot tebe wieru aká,

2 toho hlawy twój me láká!

Knz Aleksander w tu dobu,

zpade u welikú sirobu;

otíka juž nejmieješe,

matky také newidieše:

2 5 jedno mieše mistra swého

najwšielio swta sieho,

jemuž jej byl král poruil,

by jej sti, miídrosli uil.

Mjéše w sob smysl mladý,

3 neum sob dáti rady;

nepietelé wsídy wstachu,

swoji o nm nepotbachu:

tak s zem zhubí wšecka,

jež prwé bieše plneka.

3 5 Neby dosti ot bližniech hoe,

až i s oné strany moe
král Darius lidi wysla,

35^
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že tuto zemi bez ísla

zbawichu každého dobra ;

ktož co nióže, ten to pobra:

komi, skotem, sbožím, ruchem,

jehož kto neslýchal sluchem;

jakž což cizí nepojechu,

to wše po nich swoji wzechu.

Ktožto bude w zlém pobda ?

nenie (juž) kto co powieda,

jedno každý : hoe, bda

!

3. Již zem w porob stáše

a za moe da dáwáše
;

neb ten bieše ješt diet,

w jehož je stáli oswt,

newda co zdieti sob

w tej strasti (a) w tej porob.

Tak wzdy bý>Yá w takú dobu :

když hlawa wstón mdlobu,

lidi sotn wládnú sobií.

Tch let zem welmi zhynu,

až knžice mladost minu,

až smysla wiece pistúpi
;

kdež z dlinných let wystúpi,

urozum dobe tomu,

zlo w porob býti komu.

Snad možéše tak již jmieti

druhé léto po deseti;

wze, že zem porobena,

wšeho dobrého zbawena,

poe k sob sám mluwiti,

ka: Ach kda jest tomu býti,

jakžbych já swój kó okrocil,

swého wraha krwi utoil

silnú ranú mého mee :

tepruw bylbych tu bez pée!

toho jenž mi otce pobil

i jenž mií zemi porobil !

Sineptalamowo plém,

mniece wiec tak nezwolé m
králem pro takú nezrodu:

bóh mi nedaj tu nehodu

5 déle o sob slyšeti

!

radjie bych chtl umieti.

To mluwieše hrozn lkaje,

na swú žalost spomínaje:

jakžto Iwowý štnec práw,

j o jenž ješt nenie na staw,

a jenž ješt netwrd w nohy,

ni mu došel ziíbek mnohý,

uze nkde stádo wolów,

wšak pochce k nim s hory dolów;

1 5 nemoha té moci jmieti,

stana i pone tam chtieti

;

což neskoná, na nž miení,

wšak to pokáze w swém chtní

:

Tehdy mistr slyšaw e takú,

2 wida w nm moc nejednakú :

Wizi, wece, mój knžie,

že již dosti znáš sti líce;

dobrého jsi založenie :

nic ti tak silného nenie,

2 5 by toho nemohl dosieci,

a budeš mé rady stieci.

4. Poslúchaj mne tuto sada,

to jest moje prwnie rada

:

Jmj dwór swój po knžskej wnad,

3 o swé šlechtice jmj w swej rad,

chowaj s obojetníków,

hospodn sti proradníków ;

ti toho jsú obyeje:

oko s jich wezdy smje,

3 5 jazyk jmají wniž me w sob,

jenž see stran na ob.

Z chlapského ráda nikoli
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i jednoho w cest newoli
;

nebo elilají když jest powýšen,

nesnadné bude utišen
;

že kolo najwiece skripá,

malý had najwiece sipá,

a chlape najwiece chlipá.

Aspis slowe hádek jeden,

ten jest tak welmi nezbeden.

jakž netbá ijednéch kúzel,

hlawu stáhne jako uzel

;

když kto kúzly cht jej jieti,

nemóže nice prospti

;

jedno ucho k zemi stulí

a druhé chwoslem zatulí:

a takž chlap když bude wyšší,

dobe slyše, wšak neslyší.

Kterýž potok woden bude,

ten se Mzdy wiece zabude,

než která hluboká eka,

ježto široce Myte'ká :

takéž chlap když obohatie,

když sedí, daní neplat,

dobe znaw wšak nepozná t.

A wšak ktož jmá dobré nrawy,

ktoliž jest twé wiery prawý

:

nebo a je pokolenie

nkterý zbožného nenie:

wšak jsií dóstojni estnosti,

když(to) tbajií o múdrosli

;

neb najwšie šlechta tu je,

kdež smysl nrawy okrašluje.

Šlechetný šep býwá z pláni,

když s starý pe oplaní

:

tak z chuzšiech býwají páni.

Když zbožie neb smysla nenie,

w šlecht bude porušenie.

A pakli sé kdy to udá

osazowati tob siída :

pro dar nepewracuj práwa,

jakž juž pohiechu s stáwá;

kteriíž stranu peniez siídí,

5 druhá s na prázdno trudí,

nejeden s tiem obludí.

Bud lehek proti chudému,

proliwen bu protiwnému:

nenief nikde tako tuhý,

1 o chcešli, budeš jemu druhý.

Ped zástupem prwní býwaj,

swých s lidí nepokrýwaj;

a když toto uzie twoji,

tu rád každý tob stojí.

1 5 Když pastý ped wlkem srší,

toho s stádo rozprší,

ten jest nehodný swé wrši.

Polom, mój kniežie! wz to:

a kde dobudeš (kdy) msto,

2 dobytek, poklad wybera,

wšecky swoje lidi sbera,

otplaciž každému mile

podlé skutków (a) úsilé.

Juž w služb nenie otplátka,

2 5 že hospodnie milost wrátka,

zle s brž než dobe zraí

;

jak s zmrana nebe zmraí

;

tak s hospoda rozpáí.

Snad jsi chd, že nejmáš dáti?

30 u s w tom rady chowati :

když dobudeš, tehdy dáwaj,

a když nejmáš, obcáwaj.

Lekár wzdy jmá áku k sei,

pták rád slyší, kdežto skeí,

3 5 sluha wi slibnej ei.

To ti naposled powd,
jenž k twej sti najlepšie wd
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rozkoší s neobložiž

u panosti neumnožiž
;

ac s w tom dwém neostežeš,

sám s tiem najwiece swiežeš.

Plodu nedá moklé pole,

a est s rozkoši (a) wóle

nesedí na jednom stole.

Juž ti wšicku radu kraci,

w jedno slowo s nawráci :

milosrden bud k newinnému,

najwiece k clowku swému.

Chowaj twrd moje slowa,

budef služba wzdy hotowa,

a we cti wezdy obnowa.

5. On tu radu pije mile,

wstiípi srdce ke wší síle;

neb jakožto s mistrem stáše,

tako s mu jist zdáše,

že nenie w swt jedna strana,

by mu nebyla poddána;

neb obrowé srdce jmjéše,

kakžkoli dtátko bieše.

Trn s z mladu oste puí,

sám s wnadí štnec ruí

:

šlechta s wzdy ke cti luí.

6. Jest Korintus msto dáwne',

wší we sti welmi líprawné,

k eckej zemi jako hlawa,

že s w nm dje poprawa.

Jakož swdí písmo swaté,

bylo to msto proklaté;

ale swatý Pawel potom

pojml mnoho truda o tom,

jakž tu kace'stwo zatratil,

po bože lidi obrátil.

Tehdy Aleksander knieže,

(s)swým s rytiestwem poliežc.

osypati s tu káza,

w^e wše králewstwo s uwáza.

A když jeho osypachu,

wšickni okolo nho stachu:

^ ale wšako ti najblíže

požité rytiestwo, jiže

wší zemskú wc oprawchu,

a již jeho radií bchu;

ti bydlechu u pokoji,

1 o ž' s juž nehodchu ]í boji.

B obyej asa toho,

jakože uzechu koho,

jenž byl dobrý w swej mladosti,

a jakož došel starosti,

1 5 dáno mu zbožie toliko,

do smrti teba koliko
;

juž málo za peniez zlata,

neb na kohož spadne ztráta:

Zawi ped ním, djí, wrata.

2 Po tch stachu málem dále,

w stranu podlé swého krále,

jinoše, rytiestwo mladé,

jimiž ješt mladost wlade,

ti což neuinie múdrostí,

2 5 to oblepšie swú rychlostí.

A wšak ped starými tmi

i také mladšími w-šemi

Aristoteles sedieše,

jenž tehdy králew mistr bieše,

30 swého mistrowstwa užíwaje,

betanowý wnec maje :

ten jmjéše na znamenie,

že po nm wšieho nenie;

jakž s betan wzdy zelená,

3 5 tak j'ho múdrost powýšena,

nebude wiec polepšena.

Tehdy král mezi nimi stoje.
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wzezh-w (na) rylierstwo swoje,

nsnad bych mohl wyliciti,

jakž lieni poce wesel býti,

lak šlechetné lidi jmaje.

Sláše >všech pece nejinaje
;

neb acby byl tak pokojen,

by netbal ijednch >vojen

:

a wšak také lidi jmieše,

pro nž drz býti musieše.

W ten cas taci dni bchu,

w nichž wše osenie ktwchu:

žilo, wíno, dewo, tráwa,

každé podlé swého práwa.

Aleksander casa toho

sebra lidí owšeni mnoho,

že když se na wojnu wybra,

wšech lidí pt tisíc sebra:

jedné bchu wši té wóle,

jakž kdy wynidú na pole;

dobe by za to piisáhl,

že bratrów zástup wytáhl.

A jakž jej rada nauí,

zástupy lepším poruí

;

tak jenž zástup opra>vieše,

z tch ze wšech jeden nebieše,

by nebyl stár let ptidcát,

nebo najwiece šestidcát,

jakož jich starosty bchu,

kehdaž k boji pojedchu;

by kto tehdy pat-il na n,

zajisté píisáhlby za n:

ne rytieskú jsú postawú,

ale wši knžskú líprawú,

K tomu chci (to) powedieti:

jmjéše tisíców tridceti,

a to wše pšieho lida,

ježto nehledachu klida

;

každý tch oružie jmchu,

hrály, me, puklé nesechu,

a železný klobúk k tomu,

hlawy strelia jako w domu
^

5 kabát twrdý nebo pláty,

mnohý proto došel ztráty!

7. W ten den Aleksander kdyže

na wojnu s smoci zdwiže,

wše s ecká zem wzhrozi.

1 o A wšak jedno s chorozi

msto, cht s mu prieiti,

swú hrdostí wz nho býti:

Aléne s to wzýwáše,

u welikej s moci znáše,

1 5 w lidech, w pokladiech, w twrdosti

a we wšej welikej stností.

Aleksander když ty ei
wzwd, ž' mu s msto píeí,

ni s s kým o to potáza

:

2 ínhed w tom miest rozkáza,

aby s hotowi jmli,

jakžby náhle k mstu jeli.

Ne tak brzo král rozkáza,

až je woj ped mstem skáza
;

2 5 snadno k tomu poniíceti,

ktož co sám bude chttí,

a i škodu, wšak tam jeti.

Woj s poe hotowati

a cht msta dobýwati,

30 tu spade strach lidi na wše;

staejšie s potázawše

rechu : Dostiípím wšie škody,

nepijmemli swé hospody ;

úsilno se wz wodu bráti

35 a s ostnowi spierati

:

nejwiece wz hospodu státi.

Protož tuto radu wzemše.
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krále s milostí pijemše

;

dobychu wné twrdosti,

by neopail jich hrdosti.

8. Když se s tieni mstem umíri,

posla ottud posly tyi

k mstu, jemuž Téba dechu,

jež také' u nho bchu,

aby jej mile pijeli,

nebo mu olpowdli.

Wiz kak byl to lid nesmierný

a swej hospod newrný,

jež(to) posly swého krále,

nepomeškawše na mále,

kázachu žiwy zahiesti,

nedawše poselstwa snésti.

Krále e dojide taká,

tch poslów rodina wzplaka;

wece král: Bóh sešli ránu

na mne, a toho zapomanu !

W tej ei nic neumnoži,

ped tiem mstem se položi

;

káza s wšem hotowati

a cht msta dobýwati.

To msto by w takej mysli,

brániti s jmu pomysli

;

a když k sturmu potekli,

w mst s wšickni leku,

a najwiece pro ten skutek,

z nhož král jmje'še smutek

;

bychu wšichni bez nadje,

že s jim wšecko hóe dje.

Tu s w tu dobu sturm poe

;

již ze wšech stran twái toe,

pod nimiž (tu) pšcem státi,

jimž ze bylo podebrati

;

nepietele wšudy ostiípi,

ktož s kde na zdi wykupi,

ot toho pak stelci bchu,

jakž wyzeti nedadchu.

By kik u mst weliký,

poddal by s rád wšeliký:

5 ale toho asa nenie,

by o to mli pomluwenie

;

neb když w em bude powada,

ani potaz, ani rada,

nenie kto áky pidada.

1 o Za maléko pomeškachu,

až ze wšidy podebrachu;

tak bchu strachu poddáni,

pemohli je bez wšie bráni.

By prostrana wšudy cesta,

1 5 ktož kady cht jde do msta :

a kdež kto koho potká,

tu nejma ped ním žiwótka.

Wšem h strachy srdce zhnilo,

rádoby s diet skrylo

:

20 a když kto kam(o) pibhne,

tu nepítele dostiehne.

Tehdy msto zažhií wšudy,

nepietel sta zde, onudy

:

a ktož kde z ohn utee,

2 5 ten obak upadne w mee;

a ktož s meów ukradne,

ten wšelik w ohe upadne.

Powdieti wšecko z prosta :

jeden lowk žiw neosta ;

30 nebo jakož zdli bchu,

takúž otplatu wziechu.

Zloba zlým s wzdy obrátí,

dobré s dobrým wzdy otplatí,

ktož zle miení, ten wzdy ztratí.

35 36. Po zrušenie toho msta,

když wše bezpokojie pesta,

jakož juž nikte nebieše.
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jenž proti jimi smieti bieše,

pomeškaw rok welmi malý.

káza by s hotowali

;

a cht s za more bráti,

iielolik s tiem bojewati,

jenž jeho zemi ochudil

:

ale tak s bieše wzbudil,

>všem králem wzdáwaje petu,

a což kniežat na wšem swtu.

Zatiem sebra wše swé woje

i wšeliké lidi swoje

;

a kteíž kak nedospli,

nebo k "vvojn neumli,

tm poruci msta, hrady

w swej zemi zde i onady.

W tu dobu b juž dosplo

o korábiech wšecko dielo

;

jakož cože teba strawy

i wšelikaké liprawy,

to wše pri moském by beze,

w korábiech na kotwách wze.

Král káza kot>vy wynieti

a'^wtrniky wše rozpieti

;

wztrže s wietr owšem asný

a by ten den welmi jasný.

A když pojidií korábi,

nejeden swií mysl oslabi,

jenž pro koist rád jel z domu
;

by bylo lze opt tomu

doma býti u swých dietek,

pijalby to za sien swtek.

A teba jim bieše toho,

že kakž jich b welmi mnoho :

ze sta jeden s newrátil

a to každý žiwot ztratil.

Neb zajisté když ot behu

w šii koráby pothii.

zprostechu hlas až pod zoe,

snad na swé budúce hoe.

Clowk wezdy na wše siehne,

dobrého spieše pobhne,

5 we zlém jsa pak s nehne.

Každý, jakož ti sem prawil,

rádby s té cesty zbawil

pro swé dietky i rodinu :

jediný král w tu hodinu

1 o tam s piec obrátil bieše,

jakž o tom wšem netbajéše,

krom jedna žádost jeho :

poznati nepietele swého.

9. Juž bchu pominuli

j 5 ottad, jakož na moe wzplynuli,

asy jednoho msiece,

nebo k tomu málem wiece

;

až len, jenž koráb oprawie,

zbže tu e králi prawie,

2 že již Achské zem znáti,

tu kdež bylo jim pistáti.

By králowa radost wele,

spade u woj tu weselé,

až wyprawiti nemohu,

2 5 kakú wzdachu chwálu Bohu.

Tehdyž král w koráby wesla,

káza wšem pijieti wesla;

což hnáti wietr nemožéše,

wesly dopomoci chtéše.

3 Ne tak brzo wesl dosiehii,

až bchu blíže pi behu
;

by ot beha plan taká,

jakžby mohl dowrci z praka.

Král s w swej radosti wzchop

3 5 wzchyti podlé sebe kopie,

mocí takého wítze

wrže, až ustrnu w beze.
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W tu dobu stacliu na mele

dw st korábów dosple,

jež wši naplnni hojn,

což která poteba wojn.

Tu s na beh položichu,

stanowišt swé rozbichu,

pokrmiwše dosti sebe
;

a jakž s omrai nebe,

sotn mohli doekati,

kdyžby bylo lei spáti.

Tak bchu trudem shynuli,

že bchu dlíího w moe pluli;

nebo když lowk ustane

a postáti s dostane,

dtí ni domu zpomane.

10. Tetie sieho swta strana,

Azia jest jmenowána
;

tu stranu ot slunce wzchoda

oceana moe woda

i otnad že wzchodi w zoe,

obtee polednic moe.

Ot nás ji dlí hluboká,

prosednieho moe stoka,

toho moe, po nmž plowú

piítníci k božiemu rowu.

Ot pólnoci ji zatieká

ta najslowútnjšie eka,

i jenž Meothydes slowe,

ta ji také i proplowe.

To nám lide' vvyznáwají,

(jenže) w tej stran býwají,

že sú w niej wlasti nejednaké,

w niež jest bohatstwo wšaké:

dwakrát le'ta ktwú osenie,

jehož w tchto zemiech nenie

;

(a) nic s w nich nedostáwá,

jímž žiwa lowie hlawa
;

což kamenic wýborného,

nebo zlata pedrahého,

jež moe, neb zem plodí,

to wšecko ottad pichodi

:

5 ryzie zlato z Arábie,

drahé kamenic z Indie.

Wše sám sob lowk draží,

sám jsa nade wše zlato draží,

wšak pro n est, duši wáži

!

1 o To mi také z písma známo,

jež bylo w tej stran tamo

Babilon msto weliké,

w nmž b bohatstwo wšeliké.

Tu s kdaž obi sebrali,

15 když sú s potopy báli,

wži initi poechu,

na nížto bydleti chtchu,

aby s kdy bóh rozhnwal

i poslal na swt diewní piewal

;

2 jakož to jest byl uinil,

když proti jmu byl lid zawinil :

tu nikomu neodpustil,

neb wešken swt byl opustil,

krom Noe jediného

25 a k tomu tem synóm jeho

a také jich tyi ženy,

li jsú potopy zbaweny.

Tch obrów myšlenie diwné,

bohu by welmi protiwné;

30 o to s snadno potáza

:

wšem s jim rozjíti káza,

daw každému hlahol jiný;

to s sta w tu hodinu (té hodiny),

jež prwé e jednu jmechu,

35 druh druhu nerozumchu.

Dwa a sedmdesát jich bylo,

tolikož eí pibylo
;
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(a) protož Bahilon slowe

promna reci obrowé.

Jesli také w tej stran

wšeho swéta wniž rozliranie,

Jeruzalém, mésto dáwné,

pro boží smrt owšeni slawne
;

tu pro uy náš twoec milý,

ponižiw swé swaté síly,

ráil za ny smrt podjieti,

necht áblu moci pieti.

Chlllibych to wše (zde) klásti,

co w tej stran mst i wlastí,

dotad ti bych e rozwláil
;

a by s snad i rozpáil,

protož tu ei ukráci,

w swé prawenie s nawráci.

22. Jest tu blíž Eufrates reka,

jež, slyší, z ráje wytieká,

u niež král Darius woje

sebra na swé bezpokojie.

Wzwdw, že ten blíž pritahá,

jenž na jeho wši est sahá,

hnu s s wojnií s toho miesta,

kadyž mu upriemá cesta

proti Aleksandru jíti.

byf s udalo tu bíti,

coby tu uslyšal hrózy,

když s hnuchu ottud wozi!

a co by také uslyšal

zaznji(?) z bubnów hrozný šal

!

Nejeden tu komo hržal,

swú podkowú cest potwrzal,

když s wznímal, lom zuby
;

nejedny zubrowé trúby

w skalách swé prostely hlasy :

jakž s zdáše, by w ty asy

wšecky s skály boily,

taký bchu kik stwoily;

taký (j)dieše zwuk pod zoe,

wnižby se tásl swt i moe:

tak s b wyprawil hrd

5 wší wcí siln i twrd.

Ped zástupem práw w ele,

w nmž pohanská wiera wele,

táhnúce wóz osmi koní,

a ti bchu wšickni broni

;

j o na tom woze zlatá skín,

w níž ležéše jich swatyn
;

s oblí stranu toho woza,

kdež jich wiera i wše hróza,

jcdieše dwanadcet muži,

1 5 jich každý tej skíni sliíží,

a každý umie e jimi,

rúcho rozliného inu.

Pohanstwo tak za to jmají,

že ti lidé neumierají,

2 o kúc, (že) jsií na wky žiwi

:

a wšak jsú w tej wiee kiwi

;

neb eky, moe wsie splyne,

což na swt, wšecko mine,

krom slow božiech jediné.

2 5 Za tiem wozem blíž jedchu,

jež rodina králi bchu,

dwadceti tisíców pln

a wši (w) tej hedwábnej wln
bchu i pedrahém ruše,

3 jakž hrabiem, kniežatóm slušie.

Ti wšickni bchu na pedku :

sám král jedieše w prosedku,

jenž pro weliké bohatstwo,

pro rozkoš i pro ozrastwo,

3 5 na zlatém woze sedíeše,

ten pro blesk wesken hoéše.

Nad wozem pro letní zparu,
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proti sliinecninu waru

orlice b powšena,

jež bieše chyte wymyšlena,

aby pod ní horkost stydla
;

ta jmjéše zlatá kídla.

Podlé woza jenž bchii,

jenž s wzdy krále držechu,

jeho bližšie piirozenie

králowského pokolenie,

dwe st jinoch wýbornjšiech,

swií šlechtu pirozenjšiech.

Málo dále pak ped tmi

králo>yskýini jinošemi,

deset tisícew w zástupe

jezdchu, wši w jednom sliíp :

to wše wýborní rytiei,

tch komonstwo pod kropiei,

ratišt jich postiebena

a kopie wše pozlacena.

Ješe krom toho wšeho,

jmjéše lida pšieho

dwakrát tisícew tidceti

;

ti bchu na to pojetí,

aby pro tch lidí hrózu,

neprotel s nikte k wozu.

B obyej asa toho,

jakože doma nikoho

swé eledi neostawli,

ženy, dli, wše pojeli;

a bieše král wzal w tu dobu

matku, ženu, dti ssobií;

a co mzhów patset možechu,

to s ním pokládá nesechu.

Za tiem lehejší lid pide,

jenž množstwiem z ísla wynide.

23. Juž bliž sebe šlachu dwoje,

ecké i pohanské, woje,
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ekajúce s obu stranu

druhého dne swtlost ranú;

neb jim b w(d)ti dáno,

že jakž jist bude ráno,

5 kda s slunce proswietí,

tu s spolu wojem snieti

i dojíti bylo boje.

Tehdy král Darius stoje

k swým wojem pi jednej hoe
10 mluwi u welí pokoe,

jakož ktož tu bieše taký,

le bohat i chd i wšaký,

jeho e pokornd slyše,

an k ním mluwi welmi tiše,

15 neby tak srdce twrdého,

by nepolitowal jeho.

Slyšte, wece, stní otíci,

wšie šlechty pedci, ddici

!

každý wás swií šlechtu wzwda,
2 wzpome si na swého dda,

z kakéhos pošel poroda;

nenie tak twrda píhoda,

by té nemohl podržeti,

chcešli SWIÍ šlechtu pomnieti,

2 5 kak jest spaiti dóstojna,

jiež s nynie dje wojna,

kdežto jest sluha wz hospodu,

. wniž mladý zw, plowe wz wodu,
neb i posléz wezme škodu.

3 Takéž to blázniwé rob,

jež m wzbuzuje proti sob;
na nhož nalehu tako,

jakž mne nezbude nikako.

Co je wzpáchal, sami wizte,

35 jež protiwno jest zajisté

;

i wás každý diw s tomu,

kehdyž s kto pieí komu,

1112
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jehož jsú se mocní králi

i niocMiá kníežata báli.

^^ zpomeiitež. že jste swobodni,

a lilo hosté nehodní,

jii jsú porobeni wámi;

pomyslfe na to sami

pro swii cest i také pro m:
a- my swií mocí potom

est i zbožie potratíme,

jakž se wiec neoprawíme.

U wiee sob wši tej stójle

i mému se snu okojle,

nebo se ten, ac bóh ráí,

po mej csti na jew zraí

:

widch >ve sn iecské stany,

jež jsú nám bohdá poddáni,

ande po nich oheii taký,

ot zem až pod oblaky
;

a jich král stáše pi^ede mnu,

cht cosi mluwiti se mnu,

a na nm zlaté okowy

a plášf (z)aksamita uowý,

i posta pede mnu málo ;

to£ mi se jest we sn zdálo.

Ješt wiec lepšieho wd,
ježto wám potom powd.
On tak ješl niluwi stoje,

a pitee z eckých wojí

a prawie ty no>viny :

že již ecké hrdiny

s swým králem i s\\tí wší mocí

zase bžie dnem i nocí

krom cesty w hory, skály.

By kik u wojiech nemalý,

ande s wšickni weselé

a konie pidati welé.

A jakž jim konie pidachu

a pes eku s pebrachu

krom rozmyšlenie wšeho,

netbajíc na krále swého,

což mohu wybosli s koni,

5 to bez cesty každý honí,

chtie po nich prwé utéci,

mniece by bželi Reci.

Kam twá, králi, moc pospiechá,

kdež ti nebude do smiecha ?

1 o kam tak newhlasn bžíš ?

kamo takú zbrojí stžíš ?

zda mníš, by tamo utžal?

zda mníš, žeby ped tobú bžal,

jehož jest jediná pée,

1 5 by ty nezbyl jeho mee ?

24. Juž blíž Saraceni bchu

k mstu, jemuž Iskon dechu,

>y nmž král ecský tehdy bieše,

kdež (s) swými wojny ležéše.

2 Tehdy ecká stráže pozná,

že pohanstwa zbroje hrozná:

a snadno bieše poznati,

komuž bylo na to dbáti
^

neb jich b mnoho bez ísla,

2 5 každý žena bez rozmysla;

a kadyž koli hnachu,

jakžto mhla bieše ot prachu.

Sehna jezdec stráže náhlý

praw, že pohaní pitáhli.

30 Tu kik sprostechu weliký,

odnie chce rád wšeliký,

a jakž který panoše slowe,

tako ho pán jeho zowe:

on Radwana, sn Mladotu,

35 a sn Jana, on Radotu
;

on spalnie juž na s vvlee,

a sn potebuje mee.
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na nem již železa brnie,

a sen tepruw usypa brnie

;

nkterý již wzpíná pláty,

a sen juž drží štít zlatý ;

onen juž sedí na koni,

a sen dospw o juž prohoni.

Druh druhu kon pidávvá

podlé wojenského práwa.

Za malý as pohowchu,

až wšichni zajedno dospchu;

wšak najprwé král byl dospl,

a ktož mohl, ten po nm pospl.

W tu dobu spolu se polkachu,

spoiediwše wšechnu svvú dráhu:

král i'ecský najprwé wzwaza

a w sem swým téže rozkáza

;

rytiestwo s o nm shrnu,

tu k nepátelóm poprnu.

Jakžto koli wlk zamrlý,

jenž pro hlad otwsi krli,

za nímž laní štnci tekií,

hladem sotn nohy wlekií,

potekli za nim mlaštiece,

pejiesti s rádi chtiece,

a kdež uzrie stádo u poli,

wysunúce s na n z doli

;

kakž wlku pibude síly

a štnci mu budií ili,

a jakž s k stádu piprne,

každé skote strachy strne
^

nesmieti s bude hnuti,

ani kamo pobhnúli:

jakož wlcie inie stádu,

tak Keci u pohany spadlí.

Král pohanský by tiem wzruzen,

uzew to, že jest obluzen,

olsliípi ho wše nadje.

newdieše, co žiw zdje.

Tak s bieše hrozn ustrašil

a k tomu wešken lid splašil;

poe s slavvti ochotn,

5 že strachy mluwieše sotn.

Náhlost s niemu nehodí
;

ktož se s krotkostí obchodí,

nad nepra tly wéwodí.

A wšak s domysli toho,

1 o maje wiece lidí mnoho,

a jakož nasliípi na n,

osadí je s každie stran.

Polomiw je bez pakosti,

1 5 Dobi-e b umyslil tako,

ale wšak s sta jinako;

nebo ktož sám sob hímá,

tomu biíe nic neotjímá,

lec bu léto, le bud zima.

2 25. Juž na špici práw sláše

král ecský, kdež boje ekáše,

zpoiediw každého k tomu,

w kterém kídle býti komu,

a sám ped zástupem w ele,

25 k bojowi hotow dosple.

Podlé nho s prawé strany

bchu wítzi slawani

:

syn Permeniów Nykanor

a jeho bratr Polykanor,

30 za tiem Senos, Ptolomeus,

Perdikas, Klytus, Tydeus,

to wšeckno jinoše mladé,

a každý zástupem wlade.

Po tch pak na lewej stran,

3 5 kdež poátek každej rán,

Permenio bieše postawen

požity muž wšak nezbnwen:
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za tiem jeho syn Pylota,

lo pak bieše lepšie rota :

lu bieše Antygon, Kraterus

a po téch wítz Sewerus,

jakož ti prawi, to ti bcliu,

již(to) zástupy wládnéchu.

Tehdy král kopie dosáhna,

nialécko ore powstáhna

swé šlechtice upomaiiu,

zre na onu i si stranu,

cht poznati jich útrobu,

kto s ním mieni (kak) w tu dobu :

neb co které srdce mieni,

w kterej wóli, neb we chtni,

to wše znáti na wezení.

pány prosbu ochotije

a chuzším dary slibuje.

Za tiem nialécko postoje,

prwé než dojedu boje:

Ktož ste, wece, sem pozwáni,

chuzšie panostwo i páni

!

\vaši dédowé i pedci

rozliní jsii na to swdci,

jsií nepokoj wezdy steli,

po nžto sií i est wzeli :

a jakž jsú byli ddowé,

takéž bute i wnukowé,

každý na swój rod spomana.

Dnes wám jest est w ruce dána,

a jedno budete chtieti

swú šlechtu i rod pomnieti.

Dnes jest juž as pišel toho,

jehož sem žádal pemnoho
^

dnes nepokoj bude krácen

a wás každý pobohacen:

mn dobrého slowa pejte

a sob wše zbožie mjte!

Pati každý na ny woje,

kakt se uzlatiwše stojie!

snad jsú s na jhru wybrali,

a ne proto by boj brali ?

5 Wizte, kak na nich zlato hoí,

pro nžto dnes budu yv hoi;

když to pro koist je wzwlaie

a komi je nahý wstlaie !

Kakt stojie sebe široce!

1 o wizi, že jsú na poskoce,

což mluwí, dobe poznáte;

až skiie jich štíty zlaté,

železná kopie proskoie,

a jich srdce krwe utoie.

1 5 Ješt bych k wám mluwil wiece,

ale strach, že potiehnú k ece

;

pospšmyž juž li sršie,

diewe než s pry rozpršie,

Kka tak, kopie nawrže,

2 spade w nepátely brže,

než kdy kámen wrhú z praka.

Taký kik i hróza taká

by u wojiech stranu obú,

jakož s zdáše w tu dobu,

2 5 by s juž wes swt oboil.

taký s lu kik b slwoil

:

ande koni w teskn echci

a mei od odní skechcí

;

ande z luišC nejedná stela

30 wynide i samostela;

nikdy z piewala jednoho

nespadne kropí tak mnoho!

2(3. Juž b trub nic neslyšeti,

pro prach nebe newidti.

3 5 Tehdy na prwniem pohnání,

kdež lepší šlachu pohani,

kdežto s koruchwy stkwchu.
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kdež se štíty zlatem Isknchu,

tam se král ecký oboi,

wznímaje se na swém oi,

pate by se estný nahodil,

jehož by s kopiem hodil.

Sta s mu estná píhoda

:

potka jej syrský Avéwoda,

Aretas b jmenowaný,

najlepšie mezi pohany ;

len jmieše na helm kámen

pyrop, jenž swietí wniž plamen.

Ten potka krále eckého,

prwú ranil kopie swého

prosed štíta sieho hodi,

zete kopie, wšak neuškodí.

Král s mu brzo oplatí

a rychle mu žiwótka ukrátí;

neb jakož jej rychle potka,

neim ped ním žiwótka :

štít, pláty, brnie jmu prote,

on spade, kón s mu polce,

w samém srdci kopie pekla

;

ten prwý jide do pekla.

Tehdy se zástup zamši.

Bchu u wojšt lítí eší,

ande Ptolomeus s Klitem

i sn i on (s) zlatým štítem,

jakžlo dwa hvy hladowítá,

nebo dwa wlky nesytá

prosed stáda owce swíezé:

takéž ona dwa wítze

na koho s obrátila,

tomu žiwótka ukrátila.

Neb když Klitus s Artostilem,

sn í onen na oi ilém

bodeta na s kopíma,

wznidií dizhy mezi nima

.

zatiem s potkasta sama

komi, prsmi í hlawama,

a jakž s druh s druhem srazí,

spadesta kouma pes wazy.

5 Tak s twrd sešla bsta,

jakž za umrlá ležesta,

nemohúce wlásti sobií

z otrapa welikú mdlobu.

Inhed Klitus w tu hodinu,

1 o jakž málo ho mdloba minu,

diewe s než on opraw,

pístiípie mu blíže k hlaw

:

prwé nežli s nadwiže,

hlawu jemu meem stiže.

15 By boj twrdý s každé strany

mezí Reky i pohany,

až Mazeus pohan wyte

proti nepátelóm kie.

Ten na prwniem swém potkání

2 pt Reków do smrtí raní:

o jednoho kopie pekla,

w druhého nóž do pstí wekla,

tetieho meem uhlawi,

twrtého mlatem unawi,

2 5 na pátého s nawráti,

toho i s konm pewráti.

Tu s když uze Filota,

by jmu líto swých žiwota;

na Mazea tam pomiení,

30 an s stkwíe w zlatém odní;

prwé nežli u nho by,

deset pohan mlatem zbi.

Ot tch s tam pi obrát,

witzsky swój me wychwát,

35 tu s mu (jich) šest nami,

ti wšickni bchu rytiei

;

li jej we zlý as potkachu.
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Filotasów mec poznachu.

Nedlúho o nich ostiipn.

až do jilec mec >v nich skiipa

a w sedmém mee otehna,

tu jej pohanstwo obehna.

Jakžto koli wepr diwoký,

jenžto má široké skoky,

když nah >>'i,-aviú (rychlii) laji

nkde w luze, nebo w háji

;

budeli neuena laje,

stane wepr nice netbaje

;

ac který pes k nmu wuoci,

wezma ránu i otskoci

;

pakli nah wywrií psy wnadné,

lowec jej jako ukradne :

takéž wítze onoho

potka Saracenstwa mnoho ;

w ten cas budieše bez nho
by nebylo otce jeho.

Ten s Kráterem a s Wolkonem,

s Ceriosem, s Antigonem

prispchu brzo k Filot;

což si jich slýchal w tej rot,

w tom pobiti i w tom hluku,

ten každý sám na swii ruku

lowków blíž do sta zabi,

wšak swé síly neposlabi

;

tu ten kón posta na dliíze:

mnohý proto došal míze!

Z druhé strany tu blíž stáše

bratr Filolów, jenž kón bráše,

seka lidi zde onady
;

tu na wytieže jinocn mladý,

jemuž Endinius dechu,

zlý mu tas pijde pohiechu

!

neb jakž polka Nikanora,

na krátce sobií obora.

kopím jemu štít obrazi,

wšak ho nice nepokazí

;

tak s mdle otruti kopie,

jakžto když zborie (?) kropie

5 nkde na twrdý dóm spadne:

tak ono diet neádné

Nikanoru s otruti,

hnwy s Nikanor smuti.

Zlé s sláwá proti zlému,

10 brzo s oplatí jemu :

beze wšeho pomeškánie

pusli mec po lewej stran,

pocen ot oka lewého

pipustí až do druhého.

1 5 Stáše také blíž ot toho

zástup wéwody jednoho,

jenž Neguzalos slowieše
;

ten Reky swtu diwieše :

k wojn násiln rozumný,

2 o každej sei welmi umný

;

jakž což každého oružie,

což k wojn i k boji sliížie;

k tomu wšemu byl dosplý
;

i na diw owšem umlý,

2 5 kopím bodá na proslranie,

w tiestkni mlatem, nožem ranie
;

kam s ten obrátí seka,

tu krew tee jako eka.

A když to uzre Pilota,

30 že proti jmu mdlé ta rota,

ande krwawí jdií potoci,

hna tam a chtie swým pomocí.

K Neguzaru s píhoda,

stát s mu dobra píhoda ;

3 5 udeí jej w helm po wrchu,

až jiskry wysoko zprchu.

Neudeil bieše lebce,

36
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pojide mec z helma skrehce^

ješt bieš"' ruky iieotrhl,

kteriížto se bieše zawiiil,

tak ho bieše dosáhl krut,

ruku mu po loket ut.

Neguzar s welmi smuti,

jakž može'še to >však skuti:

zdwihna s z pednieho luku,

ješt s tlí s poslední rukií,

oboi s po Pilot,

jež juž b u \velike'm pot,

hna naii s ostrú bradaticí,

cht jej zatieti po líci

:

a snad by ho tu byl zabil,

by jmu rány neoslabil

Amyntas, jež šcít nawrže,

wt jmu w šít, až ne\^'ytrže.

On tu wztrha bradatici,

an mu st druhu rucici:

by Neguzar jakžto kláda,

pojide, sobii newláda.

asto s to welmi stáwá,

že bolest moci pidáwá :

tak s Neguzaru dosta,

když juž sám bezruký osta.

Wzdechna w swej žalosti k bohu:

Zdji, wece, ježto mohu

!

W nepátely kón oboi,

w swém neštstí i w swe'm hoi

hnaw i polomí ctyry s sobu

a sám tu spade pro mdlobu :

tiem polepší swého smutka

z tako pewážnieho skutka.

Když juž nelze zbýti z toho,

ni s móž státi jineTio,

nelitujž žiwota swého.

Juž bieše neznali twái

z lidí tu pro potok krwawý,

juž každý dól krwí natekl

a druhé s prach krwí spekl

;

a wšak wiece s oné strany,

5 othadžto sekli pohany.

By zástup pohanský iedek,

obrátí s tylem u pedek.

Za malý cas pi pobhlí

tam k Eufrateskému behu
;

1 o kakž jich koli mnoho bylo,

wšak k sei jich málo zbylo.

Macedonský král to wida,

tako s jmu hoe pidá.

Uzewše to také Reci,

1 5 wskií je i zbodú u pleci,

kdež me i nejedná stela,

kdež ležie ubita tla,

tudy hnachu bez rozpáí.

Ach, co s tu ctných tl stlaí!

2 kam s kdo obrátí koli,

byli zbitców hory doly :

nejeden umel bez asa,

on juž leží nohií trasa,

druhý juž leže umierá,

25 a sien ješt duši zbierá;

nkterého koiími tlaí,

a po siem s drobí wláí

;

onen leží zbitu lilaNvií,

a sien mra wfal zuby w tráwu;

3 on leží zabit ot mláta,

a siemu pak hlawa sata
;

on s ješt žiw obracie,

a sien juž mra krwí wracie;

onomu krew z srdce tee,

3 5 sieho kóii po sob wiee;

onomu uata ruka,

sien s sotn drží liika^
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za oslrohn wisi mnohý,

a mnohinu sfaty nohy

;

mnohý ješt ctwei*nio lazí,

a druzí juž ležie nazi

:

nikdy ote dne prwého,

až snad i do dne súdneho,

ani bude, ni jest byla,

jakož tu by zbitých síhi.

Ješt stachu boj berúce,

o pobz newdúce,

w jednom kídle pohan málo,

jenž bieše ješt ostalo
\

ti pro íest (swých) žen i dlí

nechthu rádi bžeti.

Wietr proliwný vvše rozwje,

lap s který skutek dje,

když lepšie nenie nadje:

tak s sta tomu ostatku,

jemuž d s ku pewratku

;

neb juž s kon král jich zboden,

jenž toho bieše nehoden,

by s kryl kda u pšiej zbroji;

ni o nm juž tbají swoji,

až Anson rytier jeho

ssde jemu s kon s\ve'ho
\

ten ho pes reku penese,

do Babilona ponese;

udatstwo s w strach promní,

klož kam wie, ten tam pomieni.

Wšeliká s nemoc wzbudi,

kdežto s hlawa ztrudi,

tu zemdlejí wšickni lídi :

takž jich sti by na mále,

kehdyž pomdle moc jich krále
;

a když juž píbh k ece,

tu k nim nalehú najwiece,

najwcší tu wzechu škodu :

jakž je n pleci wskií, wzbodii,

tako, ac kto zbude mee,

ten wšak w eku na smrt teíe
;

nkterýby rád zbyl eky,

5 a wšak tam jietí bezdky:

nebo a s lekne w ody,

wšak wezdy nezbytí škody.

Ach nelze wedtí brodu,

nebo kde mlejší wodu

:

10 mnoho tisíc by peplúli,

jež hanebn tu stonuli !

druh druha s tona lapá,

na tisíc stran každý tápá

a nejeden sob stýštie,

1 5 pod nímžto kón tona pryštie

;

ande druh druha doshá,

cht s rád dobrati beha.

Kaká škoda, sami wizte!

i zdá mi s to zajisté' :

2 *^o tch lidí nepobže,

tu stonií w hluboke'm bez,
tak že (jich) nemalém mén,

jelikož jich z boje nenie.

A wšak s jich dosti obra,

2 5 w nichž stné srdce i mysl dobra,

na dobrodružstwo pomniece,

hanebn sníti nechtiecc,

boj na samém beze wzchu

:

ti stnjie obak umechu;

30 nebo snad neby bez toho,

by Heków nezbili mnoho.

27. Juž b lud i koni stali,

ježto bchu bojewalí;

úsilím wešken lid wznojen

3 5 i každý me krwí napojen,

jenž jest krwí poplul tako,

že nemóž w nožnice nikako :

30^^
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tehdy wše mete powrluí,

tam se mezi koist wrhií.

Ktoby mohl tolik poísti,

jelikož wzchu koisti

!

Když juž koist (tako) skladii

wšecknu na jednu hromadu,

tu král (sám) daí každe'ho,

podle' dóstojenstwie jeho.

Tu koist wzkladd na kon,

každý kón pojide stón
;

wzteštchu osi i kola,

nebo jim koist odolá
;

každý mch, tlumok natlaen

:

a wšak clowk wezdy laen

;

wše tlo bera ustalo:

a wšak se zda ješt málo !

Bráním ruka jakžto zbita,

wšak berúcie wzdy nesyta

;

a když nemchu wec bráti,

poechu za adra klásti.

Diw lowe, kak s trudíš

i kak sobii sám w tom sliídíš :

pro zbožie swój žiwot wážie,

i to, což jest welím dražie,

swú duši den za dnem topíš !

pro zbožie s na smrt wzchopíš,

bžíš w ohe i u wody,

nesteha s ijedné škody,

a wždy zbožie cht nabyti,

jehož musíš obak zbýti,

neb jest twój žiwótek krátek.

Wiz kak jest tento swt wrálek:

dnes snad chodíš zdráw i jasen,

a w jute budeš snad uhašen !

wiz, že což na lidech dobudeš,

jakž umeš, (že) wšeho zbudeš,

s horami s nepebudeš.

28. Potom jidú mezi panie,

jich nebieše kto juž bránie;

a nejedná hoem nyje,

ande s jejie bielé šije

5 krzno, nebo komži drahú,

ponoše i ponošky tahií^

nejedná slowútná žena

nedóstojn obnažena

;

a zajisté diw od diwa,

i o že je mohla kdy býti žiwa
;

ande wedií na wsie strany

dwky, ženy mezi stany
;

nejedná swé cstnosti želé,

ande jí pojíti welé,

1 5 kdežto jiej widti wraha,

auwech ! pepusto neblahá !

nejedná swých slez unoi

w swej žalosti i w swém hoi

a lomieci bielé ruce,

2 ande ju neznámo zsmuce.

A když s juž wšecko to sta,

za máleko král tu posta,

až powedu Dariewú

malku, sestru i králewu

2 5 a w sedmi let diet malé

spolu ped eckého krále.

Stadiu ped ním w smutném líci

a srdce jde rózno tšicí,

ande nenie kto ottušie,

30 diw že newyskoci duše.

W také stojiece ohrom,

kdežto na wše strany lomie:

muže, est, zbožie ztratiwše

i wšeho dobrého zbywše.

35 Sama s wzdy šlechta káže
;

co je milosrdie dráže,

kdež kto olluší smutnému
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a naJNviece ncznaniemiK

ac klo komu i zawini?

Takež král ecký uiiii:

uzew lak šlechetné liiidi,

milosrdie s w nm wzbudi;

ochotné se k nim prichýle,

zajisté piijma je mile :

matku sobe »zé za matku,

syn mi buJ! wece dátku;

a kto(mu) pak on ob
sestru miesto pi*ije sob.

Kak byl milostiwý z mladu,

doiiadž newze horší wnadu :

nad wse krále sieho swta,

bylby jakožto oswta,

Také b w nm milosrdie

!

Ale když juž zbožím wzhrd,

dobrost w zlobu s obrazí,

dobrá wášn s pokazí.

I poe swých býti dawce,

jenž prwé bíeše obránce;

porušiw wše prwnie slo^va

í zamysli práwa nowá,

promní wše lepšíe práwa;

neb s í ješt to stáwá,

že est nrawy promáwá.

Ach swte, kak jsi obludný!

kak jest twój piebytek trudný

!

wd, že wzdy pée nabýwá
;

ktož na tob stí dobýwá,

mdle posedí na tom stole,

ktož stí žádá na twém kole.

Ochoten jsi na poá^ce,

ale wšak welmi (na) krátce

:

a kde poátek osladíš,

jedem skonenie obnadíš

;

podáš sebe zprwa lacn,

est datlí otplalíš pracn.

Dobré sloweš swt, že jsi swtel,

že jsi náš zjewný nepríelel
;

protiwn s wsak swt wzýwáš,

5 nebo ne wzdy swtel býwáš :

a s komu w em proswíetíš,

tiem jedno lid k sob detíš

;

jakž brzo lowka wzplodíš,

zlého jmu opt dohodíš.

1 o W tom s dobe dáwáš znáti,

že nemóžeš na dliíze trálí
;

co na tob kde piebýwá

i w jednej stí (to) nebýwá.

Zle s námi, swte, peeš,

1 5 jakžto ptákóm pruhla léeš,

a jakžto róže brzo steeš.

29. Po jednom dní toho boje

potoí král posly swoje,

rozkazuje jim tu e wstu

2 do Domaska k tomu mstu,

aby jej míle pijeli,

nebo jemu otpowdli:

'le tak, jakž by s poddali

í tako plat wydáwali,

2 5 jenž jest král Daríus iml,

nalí juž sám tomu chtl.

Zlý opráwce toho miesta,

jemuž posly bes(d)sta (?),

wida že s as promnil,

3 an ínhed na zlé pomienil:

wšecky, což tu bíeše líudí,

ped msto s sobií wylúdí
;

pod umluwením pelstíwým

zradií mysli, srdcem kiwým

35 podá na smrt ty wše líudí

;

zle s to obak pokludí:

neb jakž ty líudí pobíchu,



1131 TRNÁCTE století. 1132

jinše !io na kolo zbicliu.

A když to Dariiis wzAvd
po i)Osle, jenž mu powd,
že se tak lomu zrádci stalo

:

kak b juž ztratil nemálo,

wšak ottuši srdci swe'mu,

že se tak biese stalo zlému.

Zisk se ztrátu wzdy na wáz,

neb se to asto piházie,

juž zle' s dobrým picházie.

Juž b šest dní pominulo

a na sedmý den se hnulo :

podlé pohan obyeje,

jakž se ješt u nich dje,

kteí bchu zbiti Reci.

skladše, král káza je sžéci.

A kehdyž toho pokona,

obrati s do Sydona
;

což w tej -Nvlasti bieše liudí,

wšecky pod swii moc pipudi.

Ottad pry obrati woje,

necht kdy jmieti pokoje,

k mstu, jemuž Tyrus dechu

:

ti jej proliwn pijechu.

Ktože móže z toho bráti,

komuž Bóh (ne)chce co dáti,

tomu nemóž nic ostati.

Aleksander když to wzwd,
že li liudé k bráni iedie,

by tiem radosten toliko,

newdi(e) ieci koliko.

Wiz srdce wítze toho:

uzc na zdi lidí mnoho,

jež s jiným zda pakostno,

liem mu by welmi radostno.

Wida asté wže we zdi,

wšak s mu to nie nezdi;

nejedná smrledlná stela

píeti se zdi samostela.

Wšudy s stkwie štítí zláti,

jimiž se b zaslierati;

5 hust šlachu na zdi kopie,

jakžto trtie, neb sláma w snope.

A kdyžto k sturmu potekú,

u mst s nic nelekú ;

jedni se zdi kámen walé,

1 o druzí pak skytú hrále,

ot tetiech pak stely letie,

jakžto krop z dešt lét.

Král s tiem nic nerozpai,

káza by tekli kopái,

1 5 nad nimižto twái nesií

owšem z petwrdého lesu.

Ze wšech stran s ke zdi tištie,

jakžto žižely z mrawišt
;

tisiuc s jich ebe chwátí,

2 chtiece s na ze wzebrati

;

obojí s o smrt dle

a nejeden šíp ustelé.

Tako na smrt tekií slep,

wniuž ptáci wáznií na lep

:

2 5 sto jich jednu se zdi zabi,

a wšak s wzdy ke zdi hrábí

;

pobitých dw st powlekú,

wšak zase pod zed potekú.

Tu bez ísla liudí zbichu,

3 diewe než msta dobychu.

Ten sturm sta za dwa msiece,

nebo ješt k tomu wiece
;

na každý den slurmowachu,

až wšakú ze podebrachu :

3 5 na sto stran s zed obori

a nejeden by tu w hoi.

Sta neprietel s každé strany,
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neby ]id poliba brány;

Nvšiuly boii, wsiuiy tšMce,

>\šiidy bžie jak inysice

ženy. dli a kíiíiece,

kuin s (iieli newédnce.

Tebdy zaÁliii na slo cesii,

by s bylo lze zahesli ;

tisiuc by nalezl lakýeb

dli, zen (i) muži wšakých.

Tak jim bé prišal as Irudný,

každý mní, by byl den súdný;

nebo lec dieté, muž, žena,

Nvsem za jedno smrt složena.

Neslýchaný diw od diwa :

jedna blawa neby žiwa !

Ne bez >viny se jim to sta,

že tu žiw ni jeden osla :

že když král chtél k mslu jeli
;

poslal dáwaje wédéli,

by jej pijeli miloslne:

oni wzemse radu sprostn,

šesti poslóm oti zbodú,

pronž wzechu wšecku škodu
;

jedno necliachu sedmému,

jenžby je wedl k králi swemu.

A wšak swdcí písmo o lom,

jakož toto msto potom

opt s jest oprawilo,

jakž což I II pohanstwa bylo,

to >vše pišlo k swalej Avíere,

jakž juž dobe u bóh wíe.
Kak s tu b pomsta stala

i o>všem pakosl nemalá,

jimž s každý mohl wslrašili,

jakžby nesml wz nho býti

pro lak proliwnú píhodu

i pak toho msla škodu :

a >všakž msto (také) Chaza,

tu hrdost na s pokáza,

k swmu králi m ieru maje

i >v swej iNvrdosti s znaje,

5 Aleksandru olpowd.

A jakž on to brzo zwd,
ped to msto s položí.

Kak mu jdieše wše po zboží,

a wšak s w tom neosleže
^

1 o jeden mšlnin pi'ibže,

jakžlo clowk wýpowdný,

mezi swými sloje jedny

da králewi meem ránu,

stoje prosed jeho stanu.

í 5 To jest prawda we wšej Avci,

že kohož bóh chce ostieci,

nemóž ho kto lap dosieci.

Tak s sta tomu lowku,

jehož(to) potom rozskií:

2 an udeí krále po hlaw,

cht jemu otjieti zdrawíe,

sta jemu ne po božiu,

sotn králewi prot kožiu,

pro nž jej rozsieci káza.

2 5 Tehdyž liudem i rozkáza

a cht s nimi k sturmu tei,

(a) inhed potekú Reci

wšickní zajedno s swým králem.

Tu sturmowawše za málem,

30 krále \v ruku zastelichu,

pronž s wšickni smutíchu

i sám král s wiece smuti

:

wšem s jedno káza hniítí,

nic nethaje na swé rány.

3 5 Tehdyž inhed na wše strany

potekú, jakžto ptáci k lepu:

a jich kde sto potepú,
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wšak w to miesto tisíc jdieše.

W ten as bez msta budieše,

by se le'pe nedomnli

a s králem pímie wzli;

za tiem se pak potiežiuce,

dachii s králowi w ruce.

On jich mysl pokornú wida,

s swými liudmi w msto wnida,

wojem dobe otpoinu,

až pon šest nedl minu.

30. Tehdyž s dotáza rady,

obsadí msta i hrady;

pokliudíw wše zemské wci,

poe na wší est sieci

do Egypta ped s dále.

Pomeškaw tu dosti w mále,

tu wšu zemi pod s pobi.

Za tiem dále ped s whlobi

do Lybie, w zemí takú,

kdež wz škodu nejednakií.

Jest ta zem wše bez wody,

pusta Ote wše úrody:

ani kde w ní ptáek zpiewá,

ani kde widtí dewa;

nikde sledu lowieho,

ani také zwieecieho •,

ot horkostí wše w niej polí,

nikde cesty znáti w polí

:

' jedno piesek znáti wšady

w tej zemí zde í onady.

Král Macedo když to pozná,

že w tej zemi wc tak hrozná,

necht s wšak rozpaití,

káza s wšem hotowití,

jež chtieše sobií pojetí
;

a kdy tamo chce dojeti,

kdež pohanská modla bieše,

tu w jednom dub sedieše

w tej zemí welmí daleko,

kak tam dojeti nelehko,

nejednoho zby lowka.
5 By sic byla moská eka,

asi by bylo bez divva :

ande jedno piesek zplýwá,

a to ot slunené spály

tak s onen piesek kalí,

1 mut s wniž moe samo.

A když juž pojidú tamo,

koní jdilc cestií ubychu
;

wtrowé s oboichu,

mnoho sto koni uwázú,

J 5 s nimiž i liudé zahrazú

w onom piesce, an s mutí,

jakž s lepké moe kriítí.

Díewe než šest dní pominu,

až ztratí lída tetinu,

2 již(e) w tom piesce stonachu.

a když šest dní pominuchu

i sedmý slunce oswieti,

uda s mu tu pijieti,

kdežto ta modla pebýwá,

25 u niež liudí síla býwá,

u lese, jenž Hamon slowe.

Tu kraššíe studnice plowe,

než ju wídal lowk který:

tu podlé pohanské wiery,

30 ktož chce u té modly býti,

musí z té studnice píti.

Jest ta toho obyeje,

že když slunce wz hory spje,

tak s jejie woda wzwaí,

3.) jakž horký líkrop, tak paí

;

jakž slunce w poledne wzmní,

tak s ta woda promní:
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lak liulo bude studena,

jakžlo (w) ledu nakladena
;

a když slunce k hoie spsí,

opt se woda ro/.esí

:

tu jiej horkosti pibude,

pakli pnve' nezbude
;

jeliž ku pólnoi bude,

opt jiej moci pibude:

studenosti jiej pribýwá,

wniuzto když poledne býwá.

Tehdyž král daw bsu obt,

musi se wrátiti opt;

kak b pi ped se pomienil,

by byl toho nepromnil

posel, jenž s za ním pibral,

I»raw, že s Darius sebral,

cht ho podstlípiti bojem :

káza s wrátiti wojem,

s nimiž chtieše na Muíny,

by nezwdl té nowiny.

Toho s najwiece uba,

že s po nm wojna hrubá

bieše wzbudila \v tej chwíli,

doadžto w Lybii byli,

jež jdieše lidu u boj

k strasti, k smutku, k nepokoj,

k asu owšem ukrutnému,

zajisté pieliš k smutnému.

31. Mezi tiem, jakžto juž ožiw

Darius, swii moc pemnožiw,

bieše wše zem opustil,

že nikomu neotpustil,

by nešal na wojnu sM-astnií,

wšem swým chwíli na nešfastnií

:

kmet jenž oral po wše léta,

i jenž robil ploty pleta

w ony u pokojné asy.

nemohl užiti nekrasy,

musil jíti nesa kopie,

jenž lépe wdl o snope,

i ten, jenž wdl o cepu,

5 nebo když as wzieli epu:

prázden cep každý ležéše,

ktoby mlátil, nikte nebieše;

ležechu prázdny motyky

a wzdycháše wól wšeliký,

1 o ande nenie kto jím oe,

nebieše, kto hromad boe,

ani kowie kto kopaje

:

opadly bchu wše stáje,

nebieše žiw, kto jich pleta,

1 5 pi'išla bchu smutná léta

!

lidí mieše owšem mnoho,

ale co bylo do toho ?

Ztratí lowk w každém miesl,

když k tomu nenie šlstie,

2 wz to každý, wz to wst.
Mnoho b liuda sprostného

a tako dosti twrdého,

jimižby mohl boj zdieti,

by mu bóh chtl toho pieti:

2 5 ale co do které moci?

wynidií mdle wši tej roci,

když božie nenie pomoci.

Jdieše sobií slony stžie,

na nich bchu dobré wže;
30 blíž jmieše tisíc buwolów,

jež w horu i (také) dolów

na wozech wže táhnchu,

na nichžto stelci sedchu:

a nejedná ottud stela

3 5 šlechetný kóii proletla.

Dosti s wyprawi siln

i (s) wšelikií wcí piln,
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wiece než sto tisíc liudí

sobií na wojnu wykludi.

Wšak se wše ješutn dje,

a kto na klerií cest zdje,

když co bóli komu nepeje.

32. W tu dobu paky král ecký,

ke wšem pewážný dtecský,

(s) swií mocí i (s) swýnii eky

sláše na 'nej stran eky,

tu ježto Eufrates slowe,

jež skrze ty zem plowe.

Tehdyž poe (hnáti) dále

na saracenského krále.

Kali(t) ten juž kázal zžéci,

kadyž chtli jeti Reci

;

i kadyž jich byla cesta,

tady sežhií wsi i msta
;

wše ty zem ohnm poli

w mstech, Ave wsiech i u poli.

Došli byla sprostná rada:

žeby juž se boje hlada,

ped se tamo netáhl hlúbe
;

ale zamyšlenie hrubé,

na nž b srdce obrátil :

krom by s žiwot tratil,

takby snad musil pestati

inhed tu náhle chwá(ta)ti.

Káza brzo wstáti wojem,

hna s welikým nepokojem,

pewážiwše wše swé wci,

cht nepietele dosieci

;

hna za ním wezdy po sledu,

kadyžto jej wódce wedií.

Jakžto wnadný sledník koli

nkde w lese nebo (w)poli

stopy s jelenie chop,

wzdy s ho drží po stop;

a jest mnoho jiné zwi,

a wsakž jinej neuwí
;

wezdy s pidrží truda,

w tom nejma nie obluda
;

5 nanž najprwé pomieni,

nikak toho nepromní
;

a zw i daleko zbhne,

wšak tee, až ho dosiehne :

takéž Aleksander tieže,

I o až wšak nepátel dosieže,

bo tak jiezdu w cest dla,

až pihna do Arbíela.

Wniužto dobu s siímrai,

tu s jich dosti rozpáí,

1 5 jimž (tu) koní snide mnoho,

pyúce na krále z toho,

o nm wšecko zlé peínce
;

mnozí mdlobu sotn jdiíce,

každý ka : Co to pomóže,

2 íiž nás každý žiwot zmóže

pro lowka jediného,

jenž tak srdce lakomého ?

jemuž s zdá wšecko málo,

což w swt by mu s dalo?

2 5 Tak pykachu swého truda.

Za tiem s pak inhed uda,

33. pokáza s zwieenice,

jakžto z jutra domownice,

polom pak i msiec wznide:

30 inhed mu w swtlosti snide,

tako s promní owšem,

že by tma po swt po wšem.

To s ješt asto stáwá,

že ho swtlost promíiáwá

:

3 5 i mluwie to sprostný dti,

by jej tehdy jedli Wdi.

Tehdy s wes liud zamúti,
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ka : Co s nad námi skuli ?

lato Ima jest píklad toho,

že nás uniie zajlra mnoho;

toho (ny) král náš doprawí,

že ny našich žiwolów zbawí

;

podejmem škodu nemalú

wšecko jednomu na hwálu :

že kto nám jest to poruíil,

by se nás každý proii muil?

lépe jest sám umra za ny,

než to hoe spadne na ny!

34. Král uslyšaw rec swých liudí,

uziew, že se zle o nm kliudí,

nice se liem neustrašie

:

Co sú, wece, reci waše?

pro niuž tete moju winu,

každá wc jmá swú hodinu,

i kak ju stworitel ustawil.

Kto jest wám takú wec prawil,

by to bylo zlé znamenie

u msieci proménnie ?

Misti o tom dobe wdie,

kak se wšickni casi iedie,

i kakž je bóh ostawil tako,

že s nepromnie jinako.

35. Tak powd Aleksander.

Tehdy pistiípie Aristander,

jenž bieše mistr weliký

:

Slyšte, wece, wás wšeliký

!

nedržte s w lom obluda,

jest slwoitel wšeho liuda,

i wše wci swta sieho,

tož jest ustawenie jdio
;

ot najprwnieho potátka,

w tom nenie nie pewrátka :

slunce, msiec i planety

Ol poátka wšemi lety

wzdy s držie swého beha,

moe, eky swého beha
;

až kdy zlý déšE (na zem) spadne,

neb s kde msto propadne,

5 nebo mor wstúpi na liudi,

nebo s kde wálka wzbudi:

jakž prwní den ustaweno,

tak nebude promnno.

Wiztez, pro ti s to stáwá,

1 o jež s msiec promáwá :

nkterdy když tak piibhne,

že když rohem hor dosiehne

a pod zemi juž pomiení:

w tu dobu s wzdy promní.

1 5 Swdie také misti umní,

že s jmu swtlost(i) umní,

když pisliípí k slunci blíže;

i mluwie tak misti tiže :

jakž pochodn swietí wiece,

2 nežli pi nj malá swiece :

takéž jak s sluncem sejme,

slunce jmu swtlost otejme.

Nic ti w tom jiného nenie

:

jedno imjte znamenie,

2 5 že když s msiec omráí,

tehdy s pohan est potlaí

;

a když s slunce pobledie,

tehdy Heci swú škodu wzwdie.

Jmjtež, wece, wšickni za to,

3 že jest pohledl msiec na to :

jakož jist to widíte,

tak tento boj obdržíte.

To powd ten starosta

;

i bieše to wše e prosta,

35 neb to dolíichu sami

starých králów píhodami.

Tiemž pesta zle umyšlenie
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z tak radného promluwenie,

tiemž zawrhú wše (ty) strachy;

ktož byl poal býti plachý,

ten pesta wše swé driewnie reci,

jsa juž hotow ke wšej sei.

On uzew mysl §wého liuda,

že juž nežádá (wiec) kliida,

káza by se liud oblail,

by se opt nerozpail.

Prosi-ed noci náhle wstachu,

jakž trubai hlas poznachu,

a sám král hna ped zástupy.

ISejeden panoše hlúpý

ješt ležéše a chrápie,

ande jeho snowé trápie,

nkterého swój pán wolá,

an diem leze pod kola

a cht ješt rád pospati

:

a wšak by co bylo bráti,

nebyloby jmu do spánie
;

5 ale tu neby as bránie.

Nebo (j)dieše k asu tomu,

kdež b pee ne o domu :

jedno žiwot jediném

a to ni o emže jiném,

i o 36. W tu dobu král Macedonie,

jeho woj, jeho podkonie

w také se hory táhnieše,

jichžto wýsost taká bieše,

jakž jich sotn móž dozréti,

15 tehdy jemu bieše jeti;

tehdy jemuž b newykla — —

ZLOMEK LEGENDY SW. APOŠTOLU.

z polowice XIII wku, list na pergam. w cis. dworské knihovvn we Wídni. Tištn

w Dobrowského Geschichte der Liter. 1818. str. 103—107, pak w Star. Sklad. III. 251.

neniž wrných srdec žizni :

pronž mi (ne)lz utéci,

i musiu a nerad ieci

o toho císae zlob,

jemuž ne steklo po kob;

neb což w swt liuté zwi,

tej se ta zlob nepimiei,

juž jest on jml, ž' neliutowal,

cht wzwdti, kak s wzchowal,

když ležal matei w biuše
;

až jako éci neslušie,

že ju kázal rozezati,

a cht na to sám hledati

2 zapowdné lože,

o nmž až éci nemóže,

když kto wezme nesmysl taký,

jenžto ani mezi ptáky,

ani je pi hlúpém zwiu

2 5 býwa, a sám sob wiu . .
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>vee: Ale Idy hciu tomu,

by nprawico nikomu,

lak u lictc by žiwi byli,

by mi lekaistwa dobyli,

jimž bycii mobl dielé jmieli

;

neb bciu Nvzdy lu slrasl \vz>védeti,

ju/>to má jest máli jméla,

na porode, gdyž mé jmla

i chciii projíti tu cestu.

Na to, což jezde po meslu,

slyšal sem ženu plaUce,

dietetem usilujiice
\

tobož se nikakž nezbawiu,

bycli nezwedel, co wem prawiu :

které žena jniá lísile'

pi nepokoj té cbwile.

Lékai dosti mluwiwše

proti tomu, wšakž nezbywse

musichu j"mu nápoj dáli. . .

Vr

W tom miest oni lékai,

tu žábu jakž w se byl wchwátil,

dachu jmu, by ju wywrátil.

Inliedž onu žábu wzdulú,

až zlo éci, zle oplulií,

wida, welmi se užiese,

ka : 3Iój tak mi zlý neeše

!

tolik sem byl liudem hrozen

*''>? gdyžto jsem byl porozen!

Tehdy misti se sezewše,

dachu j'mu ec, jakž uméwše,

kiíc : lUisils tiem jeho krásu,

ž' si nedoždal swého asu.

W tomž i w jiném blúdiw slepé

5 zlý král, káza diet w sklepe

lékaom tajné zazdiece

stn chowati a krmiece.

Co ku pak o jinej zlob :

muže za ženu wzem sob. . .

nedawše ji jinak sleci

kázachu i s ním užeci
;

pronž to miesto z Latrana

slowe i dnes: Latens raná,

1 5 i slowe tiíže píinu

„Tajná žába,'' po latinu.

Také že i mistr Seneka

wykládá s, „sám s seka". . .

2 wší swatý Jakub slowe

inem trojie cti hotowé,

juž jemu písmo wydáwá
;

podlé tchto tí clí práwa,

jímž jiných jest wí mnohem:

2 5 prwé, ž' diewe pozwán bohem

mezi wšemi uenníky,

pronežto slowe Weliký
;

druhé, ž' mu bóh byl domowit,

i byl tiem wsdy wiece mowit,

30 ž" ti ]\\o wsdy s sobií pozýwal.
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U 31 U C E X I PAN E.

Zlomek na pergam. nalezený na desce od p. Dominika Kinského. Prawopis z XIV wku.
NV Dob. Gesch. d. Lit. 1818. str. 113—116.

mnie s tebií, otce, zjednané,

i byli wiec tako s sebú,

jako sem jáz, olce, s tebií
;

jehožto newrní neninie,

bych w nich jsa a ty \ve mn,

byli spolu w jednom sntí
;

i mohl swt to tak zwdti. .

žes wše moha, nechtls moci,

cht nám sprostenstwím pomoci,

jezdiw na oslátku liche'ni

w obyej sprostn lichém
;

5 i jels na smrt dobrowoln,

moha wše moci odoln.

I ekl swatý Pawel na to,

mluwie : Bratrie . . .

tieba yho mistru našemu.

Sta se tak, jakžto rozkázal.

Jehož hrébie, ten otázal :

pro by mu bylo pojato ?

powdchu, kUce na to . .

Budií-lí oni mleti,

kamenie bude kieti
;

Wiz lowe bohobojný,

božie milosti dóstojný,

welikého milosrdie

kako syn ....

jimiž by kon pol)ádal;

zbožn kdož s tomu nadál,

10

a snad cht jim tiem spomoci,

sec juž byl, z Erodské moci,

jenž tehdy bieš' pišel na hody,

steha s budúcie škody.

1 5 I posla ho Pilát jemu,

oba nepieteli swému,

cht tudy Jezuse zbyti,

a jeho piezni dobyti.

Nali Herodes ho žádal.

20 a tomu s welmi nadál. .

když Židowstwo znowa kie,

a ka: Co nám ot\vlauješ?

2 5 pro ho juž neukižuješ?

které ješt hledáš zba^vy,

tak lituješ jeho hlawy?

Nechaj a s práwo skoná,
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ještž . . wsi w lest onu,

tu tak drlawií koronu

sláše jeden kopím dawie,

aby se >vlintla jeho hhnvé.

Jiiž ho wiece biti nedá,

a za tleni ho wen Avyweda

5 Nejsem winen w tom lowece,

a toho se dnes zmýwaji,

že což mu s stane, nedbají.

Inhcd opt jich wšeliký

ki-íie, jakž mal tak weliký,

i o ka : Ty w tom necti swé winy

:

na ny i na naše syny

ŽIWOT SWATE HEDAVIKY.

(Pídawek ke sir. 322.)

Ziwot tento, kterýž pro nkteré historické zwlášfnosti zde mezi prídawky se podáwá,

wážen jest z téhož rukopisu eského Museum c. 553, o nmž na str. 263 zmínka. Stojíf

w nm na str. 22 — 31.

iSwatá Hedwika byla dci slowiítného swatého pósobením oddána jest za Jindriciia

kniežete Pertoldowa
, jenž byl markrabie Slezské knieže, s nímžto jest mla ti syny

Wádenský a knieže Meranské. Matku mla, 1 5 a ti dcery. Mezi nimižto syny byl jest

tej jmíe bylo Agnes ; ta jest byla dci jeden jménem Jindich, slowútné knieže.

markrabie Orientálského
,

jenž byl hrabie Ten jednch casuow pro kesfanskú wieru

Hotolicských, a byl syn kniežete Konráta piprawiw s proti Tateróm pohanóm jel,

Mešenského a Landsberského markrabie. a tu w jednom welikém buoji sšel. To s
Ta s jest písmu w swej mladosti ísti 20 dalo po buožiem narození tisíc dw st

nauila Frankonskej wlasti , w tom klá- ctyidceti páté léto. Po jehožto smrti knieže

slee, ježto Kyctyngin slovve. Potom ducha Jindich, otec jeho, s swú knžnu, swalú
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Hedwikií, ped biskupa šedše, buoli(ii) sta jieše, wšak w jedinej sukni a w sprostném

istotu slíbila , a to uiniwše , klášter sta plášti w najwši zimu chodieše. A když

panenský založila wTrebnici s>yate'ho Ber- jednoho asu dlíího na modlitwách stá-

narta zákona, w nmžto sta swú dceru, se, jejie sluha, již zimy trpti nemohši,

jménem Gedrutu, obtowala na est buohu. 5 k nj pistúpiwši wece : Nemohu déle zimy

Kak jest potom s uotpusením swého ho- trpti. K niežto swatá Hedwika wece

:

spodái-e kniežete w témž kláštee swatá Wstup na mé stupje, ježtof sem já stála.

Hedwika bydleci swatý žiwot wedla, o tom A jakž to diewka uini, kak se jiej nohy

se mnoze píše. Potupiwši swcská drahá zahiechu. Bosá také swatá Hedwika pro

rúcha, w sprostné riícho se odiewáše, a i o buoh chodieše. A když jejie hospodá jednií

takií pokoru w swém srdci jmjieše, jež knieže náhodu jda , ana bosá jde, utkal,

stolice i podnožie, ježto duchowné panny jejie nohy buožím diwem w uobuwi s
stáwachu, asto poád celowáše. A když jemu ukázala. Tak také swatá Hedwika kle-

jednú jedna duchowná panna w kostele iec, u welikú zimu rukama s zmrzlej zemi

postáwši na to hlédáše, ano swatá Hedwika i 5 podpierajíc buohu s dluho modléše, až s
stolice i podnožie celuje, uzela obraz syna jejie swtie ruce bílé tak s byle zsidale,

buožieho na kíži pn
,
jenž na welikém ež z nich krew na zemi teieše. Žíni také

oltái stáše, prawií rukií swatú Hedwiku ostrú z koských srstí setkánu na nahém

žehná a ka : Uslyšána jest modlitwa twá. žiwot za obyej nosieše, a motowuz hru-

To také asto inieše, ež tií wuodií, jížto 20 bý, z koských srsti také stoený a welmi

sob duchowné panny nohy umýwachu, uzlowatý, na swém žiwot nosieše. Jejie

sob i swým wnúatóm pro náboženstwie také nonie položenie asto jedno na dšt

oi, hlawu promýwáše. A tak také proti- bieše, anebo na podlahách rohoži položiec,

wenstwie swta tohoto umla strpti, ež a tu položieci wzdy na jitní wstala , a

ježto jej hospodá umel, a ježto jí syn 25 potom s do dne nepokládala, ale na mo-

ot pohanów pro kesCanskú wieru u buoji dlitwách až do jitra stála. A w tu hodinu,

zabit, proto s welmi nezamucowala, ale w nižto duchowné panny zpiewachu, do

wše mile ot hospodina pijímala, a jiných kapitoly wendúc, až do krwe prolitie me-

u buoz posilowala. O jejie také utrpení tlami s ztepieše; a ješt na tom dosti

tak s píše, jež jest tyidcti let masa 30 nejmla, ale jedny swé domácie ženy k tomu

nejedla, a nkteré wlástie wigiljie tak s byla piprawila, aby ji na každý postní den

twrd postila, ež jediné ti kusy chleba u pro božie muky až do krwe zbily. Mezi

popel potknúc sndla. A když jednu s nim(i)žto ženami, ježto ji tepiechu, jedna,

wuodu a chleb jediíc sušieše, wšel ped ni jiežto jm Diemuta, sediec plakáše : otázali

(knieže) hospodá jejie, a inhed ta wuoda, 35 jie jedni lidé, proby plakala? jimžto ona

ješto ped ní stáše, buožím diwem u wíno otpowdla a kiíc: kak mi newelíle pla-

se obrátila. A kakž koli riicha dosti jm- kati? a já jsem k tomu piprawena , ež
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iniiši jednoho Mowka, lú do krwe bili,

jehožto jedno kiiože a kosti jsií ! O jiných

také jejie strastných utrpeních dhího byloby

psáti, podlé toho
,

jakž jejie wlaslnieho

bratra hospodyni
,

pani Anna , caslo jest 5

ekla : Co jsem kdy o rozliných swatých

swatosti slýchala , málo je , tohobych na

tejto swalej žen tolikéž, anebo wiece

swatosti newídala nebo neslýchala. Na

modlitwách we dne i w noci snažn stá- i o

wáše, a po kumpletnj hodinj až hluboko

w noci buohu s modléše ; a asto jejie

služebnice jie cákati nemohiíc, dobe s
prospiec wstanchu, a ji ješt na modlit-

wách kleciec naleznchu. To také w uo- i 5

byceji swalá Hedwika jmla, ež když pokrm

pijímala, wzdy jej také swaté písmo ped

stolem ctno, jehožto radjší posliícháše,

nežby pila ani jedla. A jednií s to pi-

hodilo, když swatá Hedwika w uoblástiem 20

miest sama stojiec buohu s modléše, jeden

jejie sluha i strójce, jménem. Bo(hu)slaw,

uzew k nj, uzel ji w slawnej swtlosti

stojiece, a to uzew, s welikií úžestí pry

šel. To s také asto pikázalo, ež když 25

jie newsta, paní Anna, podlé swatého

obyeje we mši ot swaté Hedwiky mír

bráše, weziec jie w uoi, wídáše, ano

jej oi krwaw, a wšecka twá slzami

oplawena; a nkdy ji také wídáše krásnu 3 o

jako w andlskej twái promnu rdjíc s
w snžnej blosti jako róže

,
pro wysoké

mysli jejie k buohu zwedenie, pro jejie

srdce sladké u buoz kochánie; neb s tak

asto wysoc ot swého tlesenstwie wnit- 35

ním duchem k buohu wznesieše, ež sebe

nic w tu hodinu neijieše, ani ped sobií

lidí slojiec neznajicše, dolad až s opt k

sob nawrátila. A aslo ol mnohých wídá-

na, ana u welikej swtlosti u powtí nad

zemí na modlilwá(ch) stojí. We mši také

a na buožej služb nikda s ižádným ne-

mluwioše , než když pro welikií potebu

promluwiti musila. Mše a buožie služby

ne w domu , jako jiní urození lidé , ale

w kostele najradieší posliícháše, a na každú

mši a nebo sama k uofe šla, neb ofru

poslala. Knzi a duchowné lidi u welikej

cti mla. Swatých kuostí a swatých obra-

zuow s welikií ctí ráda chowala, a wláše

jeden obrázek swaté králowny (s)milošemi

slonowý pi sob nosiec pilúléše, jímžlo

obrázkem mnohé nemocné žehnajíc ot

welikých nemocí uzdrawowáše. Muky buo-

žie , a wláše buoží kíž u welikej cti

jmejieše, pro nžto kdež které stéble neb

co jiného na kíž peloženo na zemi uzela,

inhed klekniíc, nábožn wzdwihniíc i po-

clowala, a by nkto nešlapal, na isté

jiné miesto položila. Na swých modlitwách

nikda nesedla, ale stawši , dokad mohla,

na náhli kolenu padniíc klekala
;
pro nžlo

jejie kolen jako kost byle zlwrdlé ,
0-

puchlé i oteklé. A to wše dobré, což kdy

inieše, toho tajila, tak ež nikte newdl
krom jejie wlastie sluhy. Hospodáe také

swého mnohým modlitwám nauila ; nebo

jehožto u buoz milowáše , toho buohu

slúžili uieše. Byla je také swatá Hedwika

plna milosrdie , tak ež pro milého Jezu-

krista, i jeho swatým na est, mnoho nii-

lostiwých skutkuow inieše. Ona jest na to

swého hospodáe nawedla, aby wTebnici

klášter uinil i nadal, a sama swé wno
37
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také klášteru rozdala. Rozliným klášteróm

weliké almužny slala. O malomocných zwláš-

í péi jmla. Nemocné, jaté , i rozliné

nawšewowala , w dluziech zašlé wypla-

cowala, wšech wduowic i wšech sirých

Ewláše matka byla, chudé siré diewky

otchowáwajíc k bezpenému stawu pipra-

wila, a iedko ktož almužny u nie popro-

sil, by ot nie otšel neuslyšen. A wláše

na swej práci tinádcte chudých jmjieše

buohu na est , a dwanácte chudých na

est s>yatým apostolóm
,
jimžto na každý

den, ped nimi nábožn klekajíc, pokrm

ped n nosiec slúžieše, a což najlepšieho

na swém stole mela, to jim slala. Swej

také chudin welmi milostiwa bieše', pro-

nžto asto anebo sama je pislýchala,

anebo nkterému kaplanu jich siíd poruila,

bojieci s, by jiní siídce chudiny neobt-

žowali. Protož jakéž s buoží pomoci swatý

žiwot jest wedla, takéž s buoží pomocí we-

liké diwy jest inila. Najprwé když jednej

duchoAvnej seste, jménem Radslaw, rybie

kost w hrdle byla uwázla ,
požehnáním

swatého kíže od toho jiej inhed pomohla.

Seste také jednej, jiežto ekli Gaudencia,

w uobú oí ot blma pomohla, požehnawši

a ekši : Sestra má milá, buoh t pože-

hnaj ! A když to wece , tak Gaudencia

proze. Jednej také chudej slepej žen, na

modlitwách postáwši, zrak nawrátila, jakžto

je potom jejie sluha Kateina rozprawowala.

To s také w jeden as pihodilo, ež když

jejie knieže kázal dwa zlá lowky ob-

siti, a když sla dlúhú chwíli wisala, tak

jakto každý mnl, bysta byla umela, tehda

swatá Hedwika kniežele poprosila, aby je

otpustil dolów snieti. A jakž sta brzo

sata, tak inhed zdráwa w stawše
,
ped

swatií Hedwiku šedše, jejie swatej milosti

sta podkowala. Když také jedné noci

5 dlíího bdwši na modlitwách, knihy ote-

wewši usnula, w tu dobu swiece hoiecí

na knihy upadla, a swieka shoewši kni-

hám nic neuškodila. Mla je také swatá

Hedwika duch swatý
,
jenž jej s zjewo-

1 o wal prorocky , co s mlo státi u budii-

cích asiech. Tak s píše o jejie swatej

milosti, ež když ješe za mladu ten den

na buožie narozenie za stolem sedieše,

powdieno jej, jež jedno dewo tešno^vé

1 5 w sadu wzkwetlo. To ona uslyšewši,

otázala : u wrchuli ktw e, i w nižších ra-

tolestech? A když jej ekli, ež u wyšších,

k tomu ona inhed ekla : To jest jisté

znamenie, ež tohoto léta na chudý lid we-

2 liký mor bude. A tak s jest stalo. To

swému zpowdníku také pedpowdla, a

kúc : Nescházej s tohoto hradu Lehnic-

ského ; neb jakž brzo sendeš, tak skuoro

umeš. Jejžto on uwiw, ti léta duolów

2 5 nescházal. Potom po tech letech s hradu

sšel, a ottud až do Krozny na hrad pi-

šed i lehl , a w uosmi dnech umel. To

s dalo po božiem narození tisíc dw
st tidcieti osmé léto , a pochowán jest

3 w Tebnicském kláštee. Ped týmž také

létem pedpowdla smrt swého syna Jin-

dicha kniežete, ež ml ot pohanów^ sníti.

A tak s je i stalo ; kdy ti léta minula,

Tatei s welikií mocí do Slezské zem

3 5pijewše, tak welikú škodu uinili, ež

swatá Hedwika se dceí a s swií newstú

se paní Annii na hrad, ježto slowe Kro-
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zana. n.us.Ia utéci. A když tu prebýwáše, wsech, jich newidúc, ze j.nc.c poznajicše.
tehda le noc. pozwawši k sobe swej sh.- A když jeden cas duchowné panny ped
zebnice. ježto zwhíšl jejic wci >vidieše, ní posluhujíc jie stežechu. bojiece se by
pronduw. knéjaikúc: Diemulo! wez to, neskonala bez swé newésty panie Amiy
jež sem sweho Jindicha ztratila, a již ho 5 jež tehdy u swého bratra krále eského'
>v.ec w tlesenstwí na tom swl neuzi. bieše, jej po posle, aby pijela, wzká(za)li
A tak se bylo stalo, (ež) knieže Jindich chtewse ; to s>vatá Hedwika uznamenawši
proti Tateróm bojije, toho dne s mnostwím jim zapowédla a ki.ci : Nebojte se, ani
sweho l.du sšel. To také znamenité, ež posla posielajte ; neumruf, dokadž ona' ne-
swata Hedwika w jednom kostele swatého 1 o pijede. A lak se jest i stalo. Potom když
Bartolomje ukázawsi jedno mieslo, kázala se jejie skoncenie piblížilo, chtl ji ho-
je we cti jmieti. Potom po jejie skonení spodin nawšewením swých swatých utc-
twrténadcté léto we jmie swatého Slaní- šiti. Když toho dne na swalé králowny
slawa olla uinn. A když tch asów „arozenie wšecky panny i jejie sluhy na
swata Hedwika mnoho dobrých skutkuow , 5 nespoe béchu, jediná její pietelnice Ka-
cin.ec. swé dny konáše, zjewil jej hospo- leina pí niej ostawši, widéla, ano k niej
dm cas jejie skoncenie; pronežto swým lidé u welikej swllosti jdu, ana jim mile
nkterým, jimžto dobe wieše, pronesla wítánie dáwá a kúc: Wítaj má pešlechetná
jest a rkuc: Skuoro se blíží mé duše paní Maria Magdaleno! swalá Kateino'
s mým tlem rozlúenie. Tch dní, když 20 wítajle swalé Tekla i swalá Ursula ! A jí-
še udalo jej do jedné komory .wníti

,
je- ným mnohým swliciem wítánie dala, jichžto

dna jej.e služebnice a pietelnice
,
jménem je Kateina spamatowali nemohla. A polom

Kateina, uzela ti rty w lowej twái, po malej hodin pocechu li swlí. což je
hrozne s proti swatej Hedwice pošíwajíc, Kateina mohla rozomti, o jejie skonení
a j. ukrutn biijíc a kúc: Pro(s) s 25 mluwiti. A jakž se nespor dokoná, tak to
oswetila ? pros tolik dobrých skutkuow widnie s welikú swtloslí zmisalo jest
uinila ? To wše swalá Hedwika strpwši. Též widnie mla jest swalá Hedwika den
swatym knzem s požehnawši, kakž koli swatého Matje ewangelisty, a pitom byle
s wel.kym strachem tasúci s ot nich bez dw duchown pannie, jednej ekli Pinoza
uraza wysla jest. Polom prwé než jest w 30 a druhej Benedikta. Potom pak když ho-
nemoc upadla, w niežlo jest swuoj žiwot spodin sní swú milost ráil uinili a jejie
skonala, swálost swatého oleje jest pijala, tlestné trudné práce dokonati, nábožnú
a potom w nemoc upadla, w niejžto jest modlitwu uiniwši, snažn s buohu poru-
buohu duši wrátila. Diwn také hospodiu iwši, skonala jest. To sj" dalo po bo-
prorocským duchem jejie pedwdnie o- 35 žiem narození tisíc dw st tyidceti let
s^^etlowase, ež ktož ped ní pišel, ana telieho. A když podlé obyeje duchowného
nemahajic leží, pry s obráliwši, a wšak nábuožné panie jejie mrtwé tlo omyti

37*
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chtchu, nalezli na jejie (nahém) žiwol den jejie swaté télo chlchu pochowati,

ukrutnú žíni, uzlowatý motowiiz, jakž to tehda abbatyše, dci jejie, káza ruchu, w
naped psáno jest. A to jejie swaté tlo, niejžto ležéše, s jejie swaté hlawy snieti,

ježto diewe pro weliké utrpenie bylo bledo a jinú ruchií ji zawiti. Neb ta riícha byla

a rno, poe na se nebeského oslawenie 5 jest diewe swaté Alžbty, jejžto swatá

znamenie bráti, ano na to wšickni hledají, Hedwika teta jest byla ; a protož swatá

ana s osvvtlije w snžnej blosti , na Hedwika tu rušici s welikým náboženstwím

líci i na rtech s erwená, jako najkrašší až do smrti chowala jest, a potom jejie

obraz, znamenie mrtwého clowka nic (na dci abbatyše tu riíchu wzemši, mezi jinými

sob) nemajíc. W tu hodinu to swaté 1 o swatynmi položila. Ot jejie také swatého

tlo umywše, a jakž slušie krásn na no- tla krásná wuon pocházieše. A po jejiem

sidla wložiwše , do kostela wnesli , a tu swatého tla pochowání buoh skrze swú

do tetieho dne nepochowajíc okolo nie swatii weliké milosti s rozlinými nemo-

bdli, chwáléc a dkujíc hospodinu , "ei cnými uinil jest, a zwláše jednoho a

ráil swú swatú služebnici tak mnohými a 1 5 paddesát lowków ot hrozných nemocí a

welikými diwy oslawiti. Tch dní jedna welikých neduhów uzdrawila jest ; šest

duchownie panna ,
jménem Marta, ta byla mrtwých jejie swatostí wzkiešeno. Pi

krew pušcala
,
pronžto jejie ruka zrna- jejie také hrobu asto weliká swtlost

wši otekla ; a jakž s brzo tla swaté Hed- wídána jest. Wídáni jsií také u jejie hrobu

wiky dotkla , inhed zdráwa byla. Druhá 2 o tyie poestní starci w ízách obleeni,

také duchowná panna, jménem Marta, su- s welikú swtlostí stojiec. Mnoho jiných

chotiny w ústech , w jazyce i u prsech swatých diwów buoh skrze swatú Hed-

strastn trpieše ; a jakž s nábožn po- wiku uinil jest, jakož to plnjie w kni-

modliwši, w (sic) tú wuodú, ježto swaté hách o jejie swatém žiwot psáno
;

pro

Hedwiky tlo bylo omyto, pomazala, tak 2

5

nžto wšeliký národ wzdáwá jí chwálu

na tom miest zdráwa byla. A když tetí na wky wkoma. Amen.
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ŽIWOT SVV, JANA EGYPTSKÉHO,

(Prídawek ke str. 322.)

Rukopis, z nhož následující wýtah tu se luneifuje, zdejší kr. weejné bibliotéce nále-

žící, znamenaný XVII. C. 28, jest z XV století na papíru we folim 494 listw. Obsahujeí

w sob Ziwoty a ei otcw Egyptských, obyejn svv. Jeronymovvi, Rufinowi a j. pipiso-

wané, a na konci (I. 449—494) žiwot sw. Alžbty. Akoli picpisowatel jazyk a pravvopis

swého originálu, dle zpsobu XV století, na mnoze mnil, wšíik nicmén nejedny dkazy hlu-

boké dewnosti jazyka zstaly neporušeny, z nichž jasn wyswítá, že pekládání wtší ástky

tchto žiwotw do welnii staré doby padá, proež zde nco z nich na okus se podávvá. Tyto

archaismy vv ostatních tyech též rpp. bibliotéky z XV století (XVII. C. 16. 17. D. 36, E. 2.) již

jen poídku se wyskýtají, jakož i w pozdjším pekladu téhož spisu od Hrubého z Jelení we
dvvau rpp. též bibliotéky 1. J516 (XVII. A. 2. C. 19.). Latinské originály tchto žiwotw
tištny jsau we znamenité sbírce: Rosweydi Vitae Patrm. Antwerp. 1628. Fol. Ziwot sw.

Jana, w nmž mnoho zkažených rýmuw, stojí w rp. našem na 1. 83—99.

Najprwé jako základ našeho prawého

úsilé w dobrý píklad uwedemy swatého

Jana piistenníka (s) jeho skutky nábožnými

w tomto ád. Neb toho swatého Jana wi-

dli jsmy u wlastech Thebaidis tak ee-
ných na púšti

,
ježto pilezl mstu Cicho

tak eenému, w jedné jeskyni pod skalú

pebýwajíce a welmi skrowný žiwot we-

dúce. Píštie k jeho piebytku bieše welmi

nesnadné; neb to bieše hložím a trním ot

dáwna zarostlo a dwée u jeho modly

bchu wzdy zawené. Ale wšem pícho-

zím, wychýle s z okénce, božie slowo

mluwieše k jich polepšení a k utšení,

jakž najlépe umjieše. Zeny ižádné ped

s nepuslieše, než muže swým asem, když

s mu hodno zdáše. 'Oblášf jmjíše domek

hostinný, w nmž odpoíwáše z dalekých

wlastí každý pocestný ; ale sám wnit sa-

mého boha wždy následowáše, we dne i

w noci od modlenie iedko odpoíwáše,

než s w swém boz wší swú myslí

5 lístawn kocháše. Neb ímž wiece bieše

s od swtských wcí i péí otdálil, tiem

boha wiece k sob piblížil. Tak pejasnií

mysli pebýwáše, že wše najtwrdšie wci,

jsiícé i budúcie, pln znáše. Ozraenií mi-

I o lost proroctAvie jemu hospodin ráil dáti,

netoliko bližním siíseduom prorokowati, ale

samému ciesaowi Theodosio tak eenu
w jeho bojích s nepátely prospšné wítz-

stwie nebo pobitie, diewe než s jest

1 3 stalo, naped znáti.

Jednoho asu sb Murská rytiee ím-
ského i poprawci w tch wlastech s jeho

lowaistwem od íman ustanoweného bieše
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>valn podstiípila , a mnoho krwe lidské stáše, u wíee i w dobrých skutcích ji

w jeho popraw prolila, a wšecky lírajiny polwrzuje^ i wece jí: Nebu pilno s p-
líte poplenila. Tehdy ten jistý rytie, stenníky asto mluwiti, ani na jich tlesnu

uzrew nepátely neskrowne' i pieliš sob i twá lile'dati, ale uc se jich duchowních

swým nerowne', k swate'inu Janu pospieši, 5 skutkiiow následowati \ neb jest w s\vate'm

a cht rád od nho zwdti, coby z toho tení psáno : Duchowní skutci ožiwují

;

bylo uinili, by mu ráil poraditi. Swatý tlesní neprospiewají. A toho nemni , by

Jan jemu powd : Kterýž den já ukáži, skrze mií sprawedlnost nebo které' duosto-

to jist wd nepátely potupíš , zájem jenstvvie nebo kterú prorokowú moc, ja-

otejnieš a plen nawrátíš ; a kuyž se to i o kož ty domnní jmáš, než skrze mií mod-

wšecko stane , twá služba ped ciesaem litwu sprostní! a pokornií neduhuow vvšech

wzácna bude. A když s to náplni wše- w swém žiwot jsi zbawena. Proto muž

cko, swatý Jan obecn mluwieše: Ne pro twuoj i ty budeš zdráwa a twuoj duom i

m to ráil jest Buoh zjewiti, ale pro twá ele požehnána. A proto z te' milosti

ty, ktož we budií witi. i 5 boha wzpomínajte , a jeho s wždycky

Jiné diwné wci skrze swatého Jana bojte, a nic wiece než polebice rowné

ukazowáše, když manželka silného jednoho tlesné žádajte. Dostiž jmj, že-t buohem

wéwody nemáháše , a ta wždy swatého we sn dáno m widti, a wiec nepotebuj,

Jana widti žádáše , a za to jest wrn doniž jsi žiwa, se mnií mluwiti. Probudi-

mla, kdyžby koli jej widla, žehy inhed 2 o wši s ta paní z toho sna, wše, což bíše

zdráwa byla. Proto ten wéwoda siln žá- widla i slyšela, swému wýwod poe pra-

dáše , by s dal jeho žen widti, a tudy witi, kiíc : Toho swatého Jana w jeho

w její zdrawie prospch jmieti. Uslyšew twái i w uodw dáno mi jest widti.

to ten jistý staec, poe s welmi miíliti. Tomu s ten wéwoda poe násiln diwiti,

mysle, coby tomu bylo uiniti? ka wso- 25 a bžaw na tu púšf, kdež swatý Jan pebý-

b : Jestli mi na ženskií twá hledti, ili wáše, poe jemu snažn dkowati, a z tch

jie tak dáti proto zahynuti? Pemysliw daruow bohu chwálu wzdáwati; a píjem

lo wšecko sám w sob , wece wéwod

:

požehnání , w dobrých skutciech s swú

Prawif tob, nemáf prof twá žena ke mn manželku je s do konenie pebýwati.

pijíti, neb noc si w Iwém domu na její in Jiného asa starosta
,

jenž bieše nad

pokoji dám s jie widti. Uslyšaw to rytiei ustawený, pijide na tu piíši, kde

ten wéwoda , wráti s do swého domu : swatý Jan pebýwáše. Ten jistý doma bo-

tu e za nejistú jmjíše , i poe swé spodyni tžkú k dtinému porodní jmieše,

žen to wše prawiti, ka: Zdá mi s, že a toho dne, kteréhož k swatému Janu

toho starce ty nebudeš widti. A když w 35 pijide, jeho žena asu pracného dojide,

noci senná chwíle již bieše, tehdy swatý nemohiíc dielete zbýti, pronž bieše blízka

Jan zawenými dvvemi u lože te panie k smrti. Poe jemu swatý Jan prawiti, ka,
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že máš spráwn buoh chwálili, že le riuil

synem obdaili : ale >véz, že-t twá žena

bliž k smrli byla, již jest božie milost u-

lsila, a jejie zdrawie prodlila. Pospš,

>vraf se do swého domu , nalezneš syna

sedmi dnuow, i wdješ Jan jme jemu. Budeš

jeho deset let chowali', a ode wšie po-

skwrny tleslnie ostihali, a polom jej k

zákonu dáš. aby se uil stawu duchow-

nieniu. Také mnohým súseduom i podál-

ným, když k nému pichodiechu, zjewo-

wáše jich tajnií mysl, ježlo w srdci mji-

chu, a najwiece, ktož bchu z nich lajn

zhešili, treskce žehráše, aby swaté pokánie

plnili. Nila, rajského potoka tak eeného,

rozwodnni naped prawieše nebo pesu-

šenie. Takéž naped lidem prawieše pro

jich hiechy božie rozhnewánie, pronežto

by spráwn mli trpli bozi káze neb

tresktánie. Také zdrawie mnohým nemocným

pidáwáše, a za to sivlské chwály nežá-

dal ani kterých daruow bral. INedadieše

pracných ped s nositi, ale dewný olej

požehnaje , kázal s jim mazati ; a ktož

jsú s s Nvlní jím pomazali, zdrawie i wšé

síly jsú nabyli.

Hrab jeden ímský, jenž obecnú eí
senátor slowieše, ten slepú ženu jml , a

ta, aby ji dowedl k swatému Janu, piln

proséše. Tehda ji ten hrab, jejie muž,

odpowd : Nemáf obyeje na ženy hledati

ani s nimi mluwili, lot dobe wd. I poe
muže swého ta paní snažn prositi, aby s
na tu piíšf sám pro ni ráil trudili a swa-

tého Jana prositi, aby swú swatú modlitwú

ráil ji uzdrawiti. A kdy ten hrab swatého

Jana na piíšti naleze, a potebu i prosbu

swé ženy peden pinese; dá jemu swatý

Jan oleje požehnaného : Wrál s do domu

twého , mažiž jím twé hospodyni oi, tetí

den bude moci widli. Když to wšecko

5 paní iníše, jejie bolest z uoí pry wy-

stiípi, a ona jsúci zrakem odaena, pochwálí

boha otce i syna. Mnoho jiných diwuow

o nm slyšíme, jichžto pro tesknost poád

wyprawiti opustímy ; ale to , což jsmy

1 o oit widli, zjewíme, a w našem prawení

poád položíme. Sedm nás towaiškuow

pocestných k nmu dchom, a bylliby který

žák swacený mezi námi, newdchom. A
když s k nmu piblížichuom, prosiec ot

i 5 nho swatého požehnání i jeho modlitwy

za ny wzdánie k bohu, otáza nás : jestli

který swacený žák mezi námi?Wecechuom,

že takého ižádného mezi námi nejmáme.

A když na nás na každého piln wzhled,

2 jednoho tajného jáhna mezi námi wzwd,
jenž troje swcení jmjíše a najmladší mezi

námi bieše, a pro pokoru swého swcení

tajieše. I poe jej prstem ukazowati, an

je s toho piln popierali. Ujem jej za

2 5 prawici, i poe jej líbati, aby daru božieho

netajil, ka: Neobracej dobrého w zlé,

neb bez hiecha není každé slowo kiwé;

wší silu máme s kiwdy chowati ; le

pro dobré, le pro zlé kiwé ei nechaj
;

30 neb kiwda z boha newychodí, ale z dábla,

jenž ji plodí. Ten jáhen pije to milosliw

tresktánie, prose za kiwii e sprawedl-

ného pokánie. Tudiež , když jedné noci

ráno wslachuom, a modlitwú obecnú bohu

35 wzdáwachuom, zimnice, ježto tetí den

býwá
,

popade bratra našeho tak tžce,

až w loži poJoži jeho. A když s tak
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pracn mieše , za zdrawie swatého Jana chworý, takých daruow neduostojný. Pak-

proséše. Poe jemu s\\ atý Jan raditi, ka

;

libý toho co pi mn bylo, jakž wy mníte,

Nero synáku swého dobrého zbýti; nebo zdali toho we'ce w skutciech prorokowých

jakožkoli istá woda tlo oplakuje, takéž i apoštolských newidíte ? Proto s apo-

nemoci bolest smutek duši oištije. A když 5 štolská jména w kostelech zwstují, jichžto

tu dobru radu sprawedln dokoná, pože- píklady s wšickni wrní polepšují. Ne-

hnaného oleje na podá, jím nemocnému slušief s již po pútech tiílati mnoho, ale

bratru káza s umazati. Mnoho neistoty doma jsiíc skutky apoštolské znamenati a

wywráti , a k zdrawie swému nawráti

;

wší silu následowati. Proto mi jest diwné

podkowavv swatému Janu, k swým towa- i o waše domníwánie, wašeho truda tžkých

íškóm do hostinice s wráti. Potom cest wzpodjetí, že hledajíce swé duše spa-

nám káza pokojík w hostinici uinili , a sení nenechaliste dalekých wlastí nawšt-

káza nám sebe obyejnií krmící posílili, a wowánie. Ale má lenost i nekyprost nuzí

sám swého pokrma nic netbáše, než námi m k tomu ; iedko s wywalím z swého

welikú péi m. Neb z welikého utrpení ten i 5 domu : wšak že nco dobrého pi mn
obyej jmjíše, že jednil za den chleba mníte, jenž swdomí uiníte a oblepšíte,

pojiedáše, a lobo tak skrown, že iedko to wám z božie milosti pijde, ne proto,

syt byl. Pro to pílišné utrpenie žiwótek že m widíle. Dobrými iny neslušíc s
churawý i uschlý mieše, w lásky na hlaw chlubiti; ktož je do sebe jmá, z toho

i na brad swtlé, nikdy zmyté ani esané; 20 boba má chwáliti. Chliiba jest wc welmi

neb bieše pes dewadesát let wku swého. škodná, a také duši zálopná. Jmá w sob

Nepožíwáše nic peenéiio ani waeného, dwoje rozdlenie: Prwé, kto almužnu zje-

než chleba s wodú. Když od štola wsta- wn dáwají, chwály od lidí žádají ; w šak

chuom, jíti nám ped s káza ; odkud by- že dobrých skulkuow tu neslušíc tajiti,

chuom byli, a pro bychom pišli, piln 25 jím s muož bližní polepšiti
;
pe(d) zúfalými

wzláza. Odpowdchmy jemu, že jsmy z slušie jich krýti. Druhému jest tak rozu-

Jeruzalemských wlastí. Slýchali jsmy mno- mti: kterýž lowk wšecky dobré iny

ho o twej pokoe i swatosti
;
proto jsmy muož umti, a mní s mu, by sám ot sebe

k ti)l) putowali, bychuom mnohý užitek anebo ot buoha mohl s nimi státi, a z nich

našim dušicm wzali. Neb pewnjí jest dobe 3o nechce buohu chwály wzdáti, ten swých

initi, okem widti, než u powstech po inuow odplatu ztracuje; tudy jeho lísilé

lidech slyšeti. Wzdy twrz w pamti leží, wšecko znyje Proto, milí synákowé; wa-

což oko widí , nežli to, což slyší ucho- rujmy s chliíby swtské, bychuom ne-

Tehdy swatý Jan ochotným obliejem uliz wbhli w spadení dábelské. Komuž s mní,

s, nám powd: Tch dobrých inuow, 35 by tento swt opustil, i wšecky iny dá-

najmilejší dietky! jichž s pi mn domníte, belské wuole , i tohoto swta za sobií-

jáz do sebe newd. lowieek jsem w tle ostawil, ješt k spasení není to dosti ; než
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sám sebe zapomena, hledaj božie milost swých mrawiech jako kwt wzkwietaje,

A proto, najmilejší synáckowé! když chce- a tmi dobrými iny welmi bujen bieše.

te boliii mili býti, milosrdné skutky ute To wše sám od sebe jmieti mnl, a z toho

s ploditi , a ot swtské chliíby i wšé bohu chwálu wzdáti nechtíše. Pro to pí-

rozkoši tlestné dalejši býti. Neb netoliko 5 lisné do sebe ufánie, spade na tžké po-

ti ,
ježto bohat i rozkošn pebýwají, kušeni i dábelské osidlenie. ábel wzem

z té rozkoši hiech pi sob mají : ale na s ženskú twá , weera jednoho w

wšickni obecn, ktož sprostní, pokorní prwý súmrak pijide ped jeskyni jeho,

s lakomstwím pijímají, jakožby rozkošn wece: Já jsem ženka welmi ustalá, na této

žiwi byli, pi tej win ostáwají. Neb ktož i o neznámé púši omrkla; rame pro bu(oh)

wody s chlebem lakom požíwá, cht swé schowati a k sob wpustiti ; nedaj mne

lakot dosti uiniti, jako by byl rozkošn zwi no(n)ej w žiwótku zahubiti. Tehdy

i bohat žiw, bude jeho buoh súditi. Proto pro milosrdie její swé dwée otewe, a

každého hiecha slušie s chowati , ktož proby na tej piíši blúdila, kterak by s
chce s bohem pebýwati, jakož nás slowa i5 to jie pihodilo, piln wztáza. Ten ábel

našeho buoha uie, ježto w swatém tení w ženské twái poe chyte mluwiti, cht

ležie : Úzkií branií Avníti s tiesknete , ale w srdci toho pústenníka tlesné žádosti

široká a prostranná jest, ježto do pekla ohe roznietiti; mluwieše s ním, mile

wede. Široká jest cesta duši wšelikaké, pomlaskaje, a jed silný w swé ei maje,

kteráž w swé žádosti tlestné pebýwá ;
20 ka: Já jsem wysokého urozenie, jakž

ale ta jest tsná i úzká, kdež duše žádost widieš mého žiwótka i lepoty spósobenie.

tlesnu pemáhá. K tomu jest welmi uži- I poe na mnicha zníce wzhlédati, i také

teno každému sluz božiemu samému s mile usmiewati. Ach tuC krew s w
pebýwati a od hluku lidského nkde po- mnichowi zamúti ; wešken s smysl jeho

dál státi, než s píchozími hostnii astými 2 5 rue wzbudi i zbliídi; poe ji rukií po

práci jmieti, a swé pátee i modlitwy o- Heku hladiti, a na šijku bielií snažn pa-

piíštti, jakž slowa Dawidowa w žaltái títi. Tu jemu s da dábel w hroznej twái

jmají: Od swtské chuti s oddaliji a na znáti, w chochtání nesmierném a welm

piíšti pebýwají •, tu swého boha ožidaji, hrozném we wšech skutcích. Jeho by do-

ot nhož spasenie swého akaji. Když 30 mek smraden
;

potom jiní zlí duchowé

swatý Jan o chlub swtské mluwi mnoho, nad jeho peleší neslin huhlachu, a mni-

wece : Powd wam diwné, abyste wždy chowi s welmi posmiewachu, kiíc : Mniše,

bezpenjší byli od hiechu toho. pieliš ufáš swému zasliížení ; smjem s
Jeden pústenník blíž ode mne pebý- twému až do pekla zatopení ! Biešef s

wáše, w swaté istot i w dobrých skut- 35 diewe w swatém písm uiti, že každý

cích slawn stoje; pokrma sob po swú s zde má ponížiti, ktož chce po skon-

rukú dobýwáše , w swej modlitw i w cení powýšen býti. Tehdy ten pústenník
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w swém welikém omámení i prelslní pro istot stojíš ? Neostals hiechu, ale hriech

stud i hanbu pijide k škodnému ziífání ; tebe
;
proto nehub darmo sebe : našinec

dokoná se na nm wšeho neštstí sklad, jsi, prawif smle ; kdež my jsme, tu budeš

wiec nerodí býti na té piíšti rád. Ale by cele. Wyjdi již k nám z toho rowu, poží-

s byl swých hiechuow snadnjie kál, a 5 wajž wšie swé wóle (znowu) : wšecka roz-

u pokání s duchowní radií stál , bylby koš jest hotowá, k twému smilstwí mládce

jemu buoh swú milost dal. Powrh zákon nowá mnohá ; tak s muožeš odmladití, než

swój, k swtu s nawráti, a wiec ižádné tu darmo we psí býti. Pro s tak darmo

dobré rady nerodi tbáti; poe initi, co trudíš? krutným pokáním pieliš hubíš?

mu rt kázal , wšemi zlými skutky obwá- i o Zda míiíš, by ml w pekle wiec trpti,

zal. To s sta pro jeho chlubení, do než to, což nynie muožem na tob widti?

swých dobrých inuow weliké ufánie. Žádášli muk, poekaj maliko: w pekle

Když swatý Jan tu e wšecku dokoná : bude hotowo wšecko. Nynie požíwaj, co

Slyšte, wece, ješt má slowa. Jiné jsem tlo žádá
;
jiného potom bud dobrá rada.

widl dábelské pokušenie, ale ne také 15 Když dáblowé tu e dokonachu, ubohému

dokonánie. tomu mnoho s rííhachu, an ležieše slzami

Jeden muž w tom mst blízkém pe- twá obmýwaje, na jich e chytrú nic

býwáše; swój žiwot rozkoši i hiechóra netbaje. Když w swé rad rtie nepro-

smrtedlným poddáwáše. Po mnohých a- spchu, rozhnwawše s, mezi s rozpchu;

siech da mu buoh dobré skriíšenie. Sám 20 poechu mu tak weliké rány dáwati , až

od sebe poe initi tžké pokánie. Káza ten nebožtík jedwa muože dýchati. Otrnuw

sob tajn row wykopati, a wstiípiw we, z tch ran, je s boha chwáliti, a na dew-
poe s w^ nm swých hiechuow káti, ním utrpení na niemž poe promny n-
ze wšeho srdce k bohu kwiele we dne mieti. Potom nkteí z jeho eledi poe-
i w noci; nic leže; nesmjieše nebes 25 chu jeho piln hledati. Nalezše jej wrow
widti, ani chtieše s tu ohlásiti, ani eeném zbitého a zekrwaweného, a proby

buožieho jmene w swá lísla wzieti. W s to jemu stalo, poechu s tomu diwiti,

smutce^ we slzách tu wždy Ikáše, pro i jechu s jeho prositi , by chtl z rowu

mdlu jedwa sypáše. Po osmi dnech poká- wystiípiti a domuow s naMTátiti. Ten

nie jeho twrdého pijide k nmu sbor 30 zbitý nerodi toho uiniti, ale tu w row
krále pekelného. Ti wšickni duchowé zlí ostaw jako diewe, je s na swé hiechy

bchu, a tak jemu powdchu : Co tu iníš, kwieleti. Druhé noci opt s k nmu rtie

hubnce ukrutný? wšaks wšech hiechuow nawrátichu, a wtími ranami než diewe

naplnný! Již jsa smilstwie nasycený, chceš bolesti i muky jemu piinichu. Ten ubohý

býti istý i zákonný? Ponž jsi s swtu 35 tu leže sám k sob powd: Lépe jest

hodil, wezde jsi swú žádost plodil; a již tuto umieti, než wn dábluom slúžiti.

s swtu nehodíš: mnít s , že dobe w Tetí noc dáblowé k nmu s opt na-
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>vrálÍNvše, ranami najwtšími tak jej pená- Na tejto piíšti jeden mnišek bieše, jenž

siln zbichu, tak jakž se již niemuž ne- najdál ot lidí w pííhém hwozd peleš

hodieše; wšak se dáblóm wsi mysli i wší swú jmjíše. Ten w swate'm utrpení po wše

duší proliwiese. Kdyžto li zlí ducliowé swé asy tu by , a wk wešken swých

jeho ustawieenstwie opalrivhu, hlasem lírit- 5 let w swate' istot sbyl. Wšemi dobrými

ným i hrozným wšickni zawolachu: Swie- skutky okrášlen bieše, w modlitwách i w
tžil jsi! to již sami známe, a naše žalo- chwále swého boha nelenuje s jmieše.

stí i chytrosti bezdky tob dámy. Tak Proto buoh jako dobrá hospoda swému

ten ubohý naleze w dobrých skutciech i rytieii olplatiti dlužen jest, když jemu po-

>v žádosti prospšenie i w milosti krále i o krm ne tlesný, ale angelský strojieše

nebeského hojn naplnní. Tak jakž s jeho spráwn. Má obilí(m) nebeským žiw býti,

wiec ábelská Hše pekelná bášc, jako ped ktoE chce w chwále nebeského krále ú-

angelem z nebes opt welikým hlasem za- stawn bdieli. Proto buoh cht jeho wr-
"wolachu, kiíce : To jest wysoké prawice ného límysla otplatiti, i od té wšie tby i

promna ! i 3 pée tlesné jeho mysl otwrátiti, když jeho

Dokonaw tu e swatý Jan , k tm pirozenie pokrma tlesného žádáše, wejda

sedmi piítníkóm poe prawiti , že mnoho w swú jeskyni, chleb chutn diwný i bielý

jiných zúfalých tiem píkladem jeli jsií s na swém stolci nalézal, jímž s pokrme i

lepšili: i ti, ježto jsii již wnému zatra- posiln, chwálu bohu wzdáwáše, a opt

cení poddáni byli, znowu jechu s dobrých 20 s na swé modlitwy nawracowáše. Buoh

skutkuów plodili ; neb jeho zúfalého weliké jemu mnoho swatých tajností zjewowal,

promnnie uzewše, Avecechu: Niehéhož ot zlých píhod wždychny jeho wystieháše.

bohu lze nenie, že ten diewe zufalý w A když tak pielišn w dobrých skutciech

dobrých skutciech zlepšen bieše, že wdo- prospl bieše, to wše sám od swého za-

brých nrawiech i milosti božie diwn 25 slúženie wiec než od boha mieti chtl,

ktwieše , diwy i zázraky boží mocí již Inhed s obleni u božie služb: to by prwá

weliké inieše
,
píklad wšem zabliídilým, wada hubenej chliíb. Ta se jemu tak n-

hy nezabliídili , sebií ukázal. Proto po- škodná zdáše, ni jie práw do sebe znáše.

korné pebýwánie wšeho dobrého jest Potom poe na swé jitnie pozdjie wstá-

potwrzenie, ale chlúba i ziífánie wené3Qwati, a swé modlitwy a chwálu podie-

smrti dokonánie. Proto ktož chce od zlých muje bohu wzdáwati. A když podlé dew-
píhod i zlého spadenie bezpen státi a nieho obyeje chwálu boží plniti chtieše,

milost božskií i známost ozran znáti, jako ustalý lowk omdleje sedieše; neb

hodné jest, by sám o sob na piíšti pebýwal, s bse na swém rozumu škodn zmnil,

tu jsa w pokoji beze wší piekazy, swého .15 od wýsosti žádosti nebeské upad, myšlenie

boha nazýwal. To dobe z píkladuow neisté i sie i ono jmjíše. Pebýwáše w
móžete wdtí, lépe než slowy s uíte. jeho srdci wrtká žádost, mrzká i nelepá

;
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a pakli kdy s swií myslí k dobrým skut- uhasiti. Pojie toho chleba ne s túž chutí

kom nawrátil, wždy jeho neisté myšlenie ani sytostí jako diewe; opt jeho tlesné

táhnieše k zlosti. Jakožto lodí, když s žádosti jako walní nepietelé ostúpichu, a

na wod welmi rozbhne, a již plawec wše škodné pokušenie jako šípy w jeho

weslem neusiluje , kamž plawec miení, 5 srdce pustichu, jako jatého , w uokowách

sama bží o sob, takéž staí zlí oby- súženého z té piíšt k swtu jej táhnchu.

eji lowka wždy táhnií po sob. Zdáše Ostaw swé púšt i swého stawu zapome-

s jemu tomu jistému pústenníku, by ješt nuw, w noci pojide k jednomu mstu \ a

wswém staw praw stál. Pihodí s jemu, když oswete, uzew, že to msto bieše

že po swých hodinách z swého obyeje i o ješt daleko, do nhož jíti chtieše
,
jsa w

chtieše swého tla weer pokrmiti. Wšed tom welikém i lítém zažžení
,
poe i sem i

na to miesto, w nmžto pebýwáše, naleze tam snažn patiti, cht rád widti domek

obyejný chleb na stolici položený. Pojed nkterý, w nmž by božie sluhy pebýwaly.

toho chleba, což w srdci mieše nehody i Uzew z daleka domek jednch pústenní-

piíry polepšiti netbajieše, ani swého páde- 1 5 ków, poe se k nmu chýliti, a tu cht

nie, ježto jej rue potka, chtieše opatiti. odpoinuti. A když ti pústenníkowé jeho

W tu dobu horké smilstwie jeho srdce zajže, uzechu, proti nmu w cestu wybhše,

že mysléše, cht s k swetu nawrátiti-, jako božieho angela pokorn s jemu po-

wšak toho dne na tej piíšti ostaw, chwály klonichu ; umywše jemu nohy podlé bo-

i modlitwy naplniwbuohu obyejné, k swé- 20 žieho pikázánie , stolec postawichu , a

mu stolci pisede, cht sebe pokrmiti. Na- s sebií jej nakrmichu. Po jedení dawše mu

leze bochník na swém stolci ležéce, ale málo odpoinuti, jako ueného lowka i

dobe rnjší, než jmiewáše diewe. Uzew otce duchownieho, w dobrých píkladech

to, poe s sám k sob diwiti, kde s jest swrchowaného, poechu snažn prositi i

taká promna wzala; wšakže poje toho chle- 2 5 tázati, kudy by mohli osidla ábelského

ba. A tetí den pokušenie na spade tikrát prázdni býti , aby kdy mrzké pomyšlenie

wiece než diewe; neb a jedieše chlieb wzbudil, kterak bychmy mohli zbýti a za-

suój neb sedieše, wždy pedluda w ženské puditi od sebe. Tu ten ubuohý zablúdilý

twái (widieše). Potom jiný den na swých pústenník, jich prosbu jsa pipuzen, je s
obyejných modlitwách stáše, swýma oi- 30 jim cesty k spasení ukazowati ; chytrosti

ma i siem i tam hledaje , swú myslci jsa i lsti dábelské, jimažto sluhám božím pe-

jatý, z tch modlitew jide k swému stolci, kážejí, uiní krásné dolíenie. Dosti uži-

eht pojiesti, naleze bochník welmi smrdutý ten jich tomu nauiw, žádost smilstwie

a welmi zsechlý, jako ot myší a ode psóvv wždy w sob trpieše. Zachutiw swatého

ohlodaný. Tehdy uzew, je s wsob mútiti 3 5 skrúšenie sám s k sob nawrátiw ,
po-

a swé slzy proléwali, wšak ne toliko ani wd : Kterak já nebožtík, sám jsa pelštn,

tak , by jimi mohl byl plamen smilstwie jiné uím, a neslin jiné treskci, když
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sám sebe nepolepším ! 1 poíe sám k s\ve'mu

srdci mhnviti: Hubené srdce mysli! íiii

diewe samo dobrá diela , a polom jiné

lépe nauíš. A když takswé swdomie laním

treskláše, porozumw , že jest tak chyte

dáblem zklamán, odpušténieod téchpiísten-

níkuo^v >vzem , ruím bhem
,
jakž moha

najwiec, na swú s púš nawráti ; wšed

w swii peleš, z niež bieše uybhl, nízce s
proste, je s modliti buohu, ka : By buoh

mi spomoci (nerácil), bezmál by má duše

mla by w pekle pebýwánie. I opt wece

:

Jedwaf jsem ušel wšeho zlého. I doee:

Za málem že mého piebytka w zemi tociž

w pekle nedokonachu. Tu jsií s slowa

ta naplnila
,

ježto jsií diewe popsána w
swatém písm : Bratr bratru spomáhaje

dobrým píkladem i slowem jako msto

ozdné i silné powýšen bude. Potom

wšeckny dni swého žíwota ten eený
pústenník je s w plái a we slzách

wésti, rozumw, že pokrm nebeský sob

bohem pójený ztratil jest pro swú piíru

i chlúbu. I poe znowu sob chleba po-

stem i s úsilím dobýwati, a toho skrown

pojeda , w swé s peleší zawra
,
popela

na s nasypaw, w žíni s oblek, ležieše

kwiele i pláe na swé modlitw, siln lkaje

tak ústawn, až boží andl k nmu pijide,

a to jemu powd, a ka : Pijal jest ho-

spodin twé pokánie; již s jest nad tebú

slitowal : ale chowaj s, by kdy (by) do

sw ýcli dobrých skulKÓw pieliš ufal, tebe

(Tabel opt neoklamal. Nebo pijdu pústen-

nikowé bratíc Iwá ktob, jichžto si diewe

dobrot uil, tob bláhajíce, a ty ot nich

mile pijmeš, a s nimi obecn pokrm pijma.

dajž chwálu Bohu twému. Tu wši e
dokonal swatý Jan, i poaw tch piísten-

níkuow sedm tšiti, a ka: Kak jest bez-

peno státi w pokoe ! Neb bujné mysli i

5 chlubné hotowo jest spadenie. A proto

náš spasitel najprwní blahu nás uí, ka :

Blaženi jsií chudí duchem; nebo jich jest

králowstwí nebeské. Tch wšech píkla-

duow pamatujte , abyste bezpenjší od

I o chytré rady ábelské u wašem myšleni

mohli nepelšni býti. Proto mniškowé

ten obyej mezi sebií mají, ktožkoli po

hostinu k nim pijde , le muž le žena,

diewe s ním neobcijí, až wždy diewe božie

1 5 jméno piwolají, zdali by byl který pelud

neb která dábelská obluda; ped swatú

modlitwú rue zhyne. Pakli kdy duchowé

zlí ješitnú chwálú nebo chliíbú wašé mysli

wzbudili, nerote jich poslúchati; ale w tu

2 dobu wiec s swému Bohu pokoijte , a

na jich pokúšenie, jímžto wám i škodí, nic

netbajte. Mn samému asto ti zlí ducho-

wé pekážechu ; w noci mi s nedadchu

mému bohu modliti pokojn, ani mi odpo-

2 5 iniíti dadchu, peludné twái k mysli i ku

pamti mn wždycky strojíce, wšicku noc

k neistému myšlení m nutkachu, a zjitra

w lowí twái pede mnií padachu, mn
tak kiíce : Odpus nám, tatiku ! neb jsmy

3 wšicku noc pokoje nedali. A já jim tak

odpowiedach: Wzdalte s ode mne wy

wšickni, ježto neprawdu plodíte , a mne

sluhy božieho wiec nepokiíšejte, I powd
swatý Jan, a ka : Milí synákowé ! Pokoj

35 a mlení wždy milujte. Uením swatého

písma nikdá nehrdajte, a tak s sami zpó-

sobujte, jakž byste swú jasnú mysl bohu
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wždy dáwali, a w modlitwách nepelíáželi božskú se zapáliwše w cliwále i služb

sob. A mnozí dobrá diela inie istým božie nikdy slojiec nebychu syti. Tmi i

swdomím
,

jsúce swtskými iny obwá- jinými radami dobrými swatý Jan za ti

záni, skutky swatými i duchowními, tociž dni k nám mluwieše, jimžto naše duše

pocestného pijímajíce, pokrm i nápoj w 5 posílí i obnowi. A když wzemše odpu-

milosrdí jemu dadúce, nebo nemocného i štní i jeho požehnánie pi se brachuom,

smutného nawštwujíce , nebo kterékoli wece nám: Synákowé! s pokojem pe-

jiné dobré iny pi sob jmajíc, istý žiwot býwajte , a také to za nowiny wzte,

wedúce, tociž jsií sprawedln ped bohem že dnešní den Theodosius ciesa nábožný

wzácni, a buohu mili, na tom jeho plniec i o i tak eený z Alexandrie z také wlasti

swaté pikázánie, wšak že ti jistí iny t- swietzil jest nad jedním protiwníkem

lestnými jsú obwázáni, a s newnú wcí swým. Také po malém ase Theodosius

s obierají. Ale ti, ktož jsú od žádosti ten jistý ciesa obecnú smrtí na swej

swta otdáleni a swój rozum i smysl i posteli leže žiwot dokoná. A když s
samy s k wýsosti nebeské zprosteli, 1 5 do swých bydl nawrátichuom , wšecko,

daleko jsú nežli diew eení w wšem do- což nám bieše powdl , wrn i jist

brém prospli, tociž duchu swatému prie- nalezechuom. Po malých asiech jiní pú-

bytek w swém srdci inie a swta s jeho stenníci po nás pijidú , nám zwstujíce,

žádostí zapomenuwše, nic jiného než bydla že swatý Jan již bieše wzal pokojné

wného žieži w nebesích trpie, jako by 20 skonenie, a ped swým skonením ti

již bytedln ped božím wdním stojíce, dni do swé peleše k sob ižádného nepu-

slowo swatého Eliáše powdli, tak ece- stí, než sám jediný na swú kolencí klee,

né: Žiw jest hospodin, ped nímžto stojím. swému bohu duši nawráti; jemužto jest

Tak wšickni ti swrchowaní péi toho sláwa na wky wkuom. Amen.

swta po sob pustiwše jedinú žádostí 25

SMRT KRÁLE JANA.

z Lupácowa Karla IV. w Praze 1384.

Klimbere mladý! prawiC krátce

pomni, žes ml dobrého otce,

jehož nikdo zlým newinil

a mnoho dobrého inil;

a sáms také rytie smlý,

mladý, dobrý druh dosplý;

wd, že mne neodwedeš,

než ufamf, že mne dowedeš,
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kdež pokusi swélio mete.

K králi wece. Nemjž pece !

twe' slowo, jaks ekl. zóslane

a se tak libost twá stane
\

popros boha za swú duši,

boJ o : w ten as sob tuší

tam , kde se již jako známi

jeliž w siídný den shledámy

!

Jakž to wece, tak se zdrzieže,

pan Heurich se po néni zdwiže,

s nim s na harc podlé toho

ctné dobré družiny mnoho,

jeho hesla wolajice

w srdci tuto mysl majíce,

žef nelze podlé swého hospody

dojíti smrtelné škody.

Nepietelé sob stesku,

když Supow kídle blesku,

pod nimaž ten rytie drahý,

kiéše swé heslo: ,.z Prahy"!

i hna w nepátelský hluk

bez rozpai, jako kluk

peprudce rozmáchaw ony

pežádiície zlatozwony,

jiniaž o upomínáše,

na nmžto se wzpodjímáše,

dlaje rylieské skutky

svvým nepátelóm pro smutky,

dáwaje jim hrozné rány

skrze twrdé husté brány,

in oem i sám sobií,

nelituje rukií obií,

jimaž zabyle kwapiese :

co kde jima polapieše,

to wšecko bylo skaženo,

seeno i rozraženo.

Jeho dobrodružstwa ziece

snažichu s tu >vzdy wiece

li wšickni, ktož podlé nho
byli, hledajíce jeho,

srazichu s s nepátely

5 swými rylieskými dly,

obcházejíc s uctiw,

noži, mei, pamlliw,

sekúc, bodiíc ze wší síly,

z oów ostrohami žíly

1 o derúce, bodiíce na n,

chtíce sob dobyti plan

a k lepší s bráti spieše.

Tu erwená Róze ktwieše,

majíc rubinowo stkwnie,

1 5 jádro jejie podlé chtnie

z arabského zlata stkwieše,

pod niž rytie s držieše,

husté cesty w nepátelech in

:

to£ náležie ctné hrdin

;

2 i ne\yyhybujíc s nikomu

wzdy s bera k miestu tomu,

kdežby ten skutek ukázal,

aby o nm kto otázal,

by to bylo u pamti

25 i to mohli powdieti

dobí lidé bez píroka,

na každý as, rok od roka,

až ta Róze tak oswtla,

jakž pi Lwu wzdy wrn kwtla.

30 Tu swielieše zlaté Kolo,

pod nímž nebieše u pólo

mladému dobrému druhu

zpodjieti tak práci tuhu:

Klimberkowi šlechetnému,

35 w swém žiwot udatnému,

jenž netbaje nic o škod

wern slaužil swé hospod,



1183 TRNÁCTE STOLETÍ.

pomn na otce, na dda
;

nepátelóm bieše bda:

každého, kam s obrátil,

bil, sekl, bodl, w hlawy mlátil.

A pan Walkún z Boešína

wda, že boj ctná nowina,

da nejednu prudkú ránu,

wzdy s bodá po swém pánu.

Z Roždalowic Ješek mladý

podlé swé rytieské wnady

w dobrých inech nemeškáše,

wzdy s po swém pánu bráše.

Dwoje ki'ídle, podlé wóle:

pól zlatém a pól sokole,

pod tma dwa wlastná bratry

tu we Fleminkowé chátry

porazista welmi mnoho.

Také nezamešká toho

w také bitw že pan Wilém

na swém oi prudkém, ilém,

ka : Neželém smutku wina

!

Tu též pan Záwiš z Jimlína,

a z Kozojed pan Dalibor,

ti hnasta w nepátelský zbo

mužn beze wšeho strachu

;

s nimaž dobí mnozí hnachu :

Friek, Tý, Benešek, Lyšek,

sahajíce chwalných wýšek,

z Pawlowic pan Kunart mužný,

Jan, syn jeho sestry družný :

ijedné chwíle neždáše,

každý tam pospšn hnáše.

Arberké s ctn wzpomanu,

po swém pánu jako wzplanu,

5 pan Tegl z ieda, jako Turka,

syn Hertwíków z Tegcnburka,

pan z Malwelzada, dobré plém

Fricendorl zRakiíské zem,

jeden z plodu mužné wnady,

1 o z Bawor Tušiek, rytie mladý :

wšichni hnachu w hauf protiwný,

druh nad druha wiece silný,

nelitujíc smrtedlné škody,

stojíc podlé swé hospody,

1 5 dláše rytieské iny
;

kiie Miliin na n hrdiny,

z Wlašim lun polowiný,

ctný pan Bolek, rytie sliný,

nesmuti Róze ani lunu

2 nemeškaje po nich lunu

swým nepátelóm na škodu,

pomn swií dobru úrodu,

že ml otce šlechetného,

jenž podlé rytiestwie swého

2 5 inil dobrodružsky wšady

w silných bojiech i jinady,

jakž mu byla ctná mysl dána,

až pod koriihwí swého pána

zabit u boji ped Lawú,

30 pod túž rytieskií postawú. . .
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W Y S W É T lení W E C i.

LTBl SI\ SAUD.

Str. 1, rád. 1. irsiak ot sirej eledi iro-

jeirodi: eled tolik co rodina (familia,

prosapia).

Str. l.r. 7. s kmetmi, s léchy, wliidij-

hami ; kmefowé tolik co nejwyšší úedníci

a saudcowé zemští; lchowé
, páni ciii

wyšší šlechta ; wládykowé^ hlawy rodin.

Str. 1, \\ 10. Aj Wffcnto; Wltawa,

po Labi nejwlší eka w Cechách.

Str. 2, r. 3. na Ofaw, ece w jižních

Cechách, padající u Zwíkowa do Wltawy.

Str. 2, . 5. na Radbuze, ííce pada-

jící u Plzn do Mže.

Str. 2, . 6. Klenowica, synowé Klena.

Str. 2. . 13. w Libušin ofn zlat

siedl ; Libuše knžna eská, dcera Kro-

kowa.

Str. 2, . 14. swt Wyšegrad, slaw-

ne'm starodáwním sídle knížat eských u

Prahy.

Str. 3, . 5. ot Liubice bielé • Libice

zámek u Podbrad, pozdjší sídlo Slawní-

kowo, otce sw. Wojtcha.

Str. 3, . 7. s Dobroslawska chlmca;

kdež nyní Hradec-Králowe'.

Str. 3, . 8. Orlicu, íku padající u

Hradce do Labe.

Str. 3, . 9. ot gor Krkonosi (Riesen-

gebirge).

Str. 3, . 10. Trnt ; od nho má jméno

msto Trutnow, kteréž také' po tu dobu

sa aneb draka we znaku swém nese.

Str, 3, . 11. ot Kamena Mosta ; nyní

wes blíže Slaného.

Str. 3, . 12. ot brd, rozumjí se hory

Brdy w Beraunske'm kraji.

Str. 3, . 13, ot Sázawy, eky padající

do Wltawy blíž Jílowe'ho.

Str. 3, . 14. se Mze; eka te'ž na-

zwaná Beraunka (Mies).

RUKOPIS KRALODWORSKÝ.

Str. ll,. 15. Pokloní s bohóm, otsud

k druhu spchá. echowé pohanští, jako

jiní pohane', wíce bohw ctili, nad nimižto

ale jednoho za nejwyššího wšemohaucího

nebe i zem stwoitele uznáwali. Na tomto

wšak míst, jak se zdá, mluwí se jen o

bozích domowních, ježto Skety ili Skiít-

ky (dii penates, intimi et secretales, Mat.

verb. 79, 170, 246) aneb i Šetky nazý-

wali. Podoby jich byly w obydlí na nej-

pednjším míst, jako nyní u lidu wes-

ske'ho obrazy swatých na stn za stolem

wisí, postaweny. Wilo se o nich, žehy

dm i obywatele jeho od zle'ho chránili a

štstí do domu piwádli ; a protož každý

hospodá takowé strážné' bžky ku poct

w swe'm dom chowal, jimžto sebe i jmní

swé poraucel , a kteréž i cizí hospodá

pi náwštw poklonau pocliti neopome-

nul. (Krok 1831. str. 345, 379.)

Str. 12, . 5. Warito zwuno, nástroj

hudební, strunami opatený, píbuzný ec-

38"-
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kému ^ao^ixov. Není pochybnosti , že

Slowane', národ od jakžiwa zpwuniilow-

ný, i swé zwláštní hudební nástroje mli.

Spisowatelé Byzantští wyprawují na rok

590, že ped císae Mauricia ti zajatí Slo-

wane', pocházejíce od západního wzdále-

ného oceánu, piwedení byli, kteížto místo

zbroje citenj sebau mli. Spisowatelé pak

germánští z dewátého století, pekládajíce

bibli na jazyk swfij, a nemajíce pro slo-

wo psalterium swe'ho wlastního jména,

nazwalije „nomine barbarico" rotta aneb

rottun; Ermenericus pak Angiensis wpo-

lowici téhož století dewátého, na wšední

užíwání hudebního toho nástroje narážeje,

prawí tato slowa: Tu psalterium arripe,

puto non alicujus mimi ante januam stan-

tis, sed neque Sclavi saltantis. Z toho

patrno, že rotun byl nástroj, jehož zwlá-

št Slowané užíwali, a snad barbarské to

slowo zkaženo z eského warito. Podlé

zpráwy týchže spisowatel nmeckých

podobal se hudební tento nástroj ponkud

malé harf, jsa tíhranný a maje sedmero

strun, jichžto zwuky po sedmeru stupních

k osm (octava) wystupowaly. (Pertz

Mon. Germ. hist. II, 101.)

Str. 12, . 11. Otík zajde k otcem

a t. d. Tato piseii, jižlo Záboj na zna-

mení swého hlubokého hoe z nejhlub-

šího dolu lesního líwalu zpíwá, a kte-

raužto Slawojowy zraky k pomst nad

nepátely wzplanau, wyprawuje krátkými,

ale draznými slowy to, co se nedá-

wno ped tím we wlasti bylo pihodilo.

Smysl celé té písn i její úinek patrn

ukazují, že slowo otík za hlawu eledí,

jako na str. 1, ád. 1. zde se wykládati

nemže, nýbrž že tuto w širším smyslu,

podlé pwodního patriarchálního zízení

slowanských národ, hlawu neb wojwodu

celé wtwe slowanské w zemi eské oby-

wající wyznamenáwá , tak jako podnes

Rusowé cárá swého batjuškau t. j. otí-

kem nazýwají. Prostý smysl písn te jest

tento : Wojwoda umel, a nikoho z tch,

kteíby hodní byli po smrti jeho národ

sprawowati , za nástupce swého neusta-

nowil. Tu wtrhne nepítel do zem, pod-

maní ji sob, a nutí národ k cizímu jazyku,

k cizím obyejm i k cizímu náboženstwí.

Kterýby to wšak panowník otíkem zde

se mínil, s jistolau uriti nelze ; a wšak ta

okolnost, že nepátelé teprw jeho smrti

ku zmocnní se zem použili , dáwá o

muži zwlášt udatném a prozetedlném se

domýšleti.

Str. 12, . 21. jedinú druzu nám

imieti. Slowanm, jakož i jiným národm

pohanským, bylo wíce žen míti dowoleno.

Zwyk ten se w echách, podlé swde-

ctwí Kosmasowa (I, 72), až i do as
kesanských táhl, kdež prý ješt za kní-

žete Betislawa (f 1055) lidé wznešení

podlé obyeje pohanského po dwau i po

tech ženách najednau míwali.

Str. 12, . 22. Z Wesmj po Moranu.

Wesna byla u starých Slowan bohyn

jarního podletí, jakož podnes jaro u Polan

wiosna^ u Rus wesna, a j. p. slowe. Na

tomto wšak míst Wesna obrazn wyzna-

menáwá mladost.

Morana ,
jinak také Moena, aneb i

Smrt, byla pwodn bohyn zimy ,
jenž
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>veškeru pírodu umouje. Zde wšak zna-

mená smrt lidskau. Památka na tuto bo-

hyni se podnes ješt w Cechách zacho-

wala . když totiž na Smrtedlnau nedli

dli po wesnicích ustrojením smrt ze wsi

vynášejíce a do >vody házejíce, na to

pak se zelenau ratolestí se nawracujíce

zpíwají

:

Smrt plyne po wod,

Nowé léto pichodie atd.

aneb : Smrt sme wám zanesli,

Nowé léto pinesli atd.

Str. 13, ád. 1. Wijhúnie z hájew

tcs krakuje. Staí Slowané pinášeli obti

bohm w poswátných hájích
,

ježto \ve

zwláštní uctíwosti mli. Žádné dewo háje

toho nesmlo poraženo , žádné zwíe w
nm zabito bjti , le za obf , ano ani

žádná neposwcená noha nesmla do nho
wkroíti. W hájích tch chowali poswátné

ptactwo , kteréž obti bohm pinášené

zjídalo. W tom smyslu mluwí též jedna

stará Skandinávská píse : W háji Glasis-

lundru na stromowéwtwisedí pták, žádaje

obti. Dlauho ješt po pijetí wíry kesfanské

w Cechách lid sprostý swé staré poswátné

háje ctil, pochowáwaje w nich zemelé a

wykonáwaje tryzny, t. j. pohanské obti

za nirtwé, na hrobích jejich , až potom

kníže Betislaw II 1. 1092 háje ty pose-

kati a spáliti dal.

Str. 13, . 6. Kamo otík dáwáŠe krm
buhóm. W rukopisu Kralodvorském, wtéto

prawé a neporušené zprávv z as pohan-

ských, nikde se zmínka nedje o knzích

(sacerdotes), kteížby obti bohm inili :

nébrž obady ty vždy wykonáwá wlá-

dyka neb wojwoda (srown. léž str. 18,

. 32; str. 22, . 37; str. 23, r. 7,

16 a 22.), w emž hierarchicko-patriar-

chalní wláda pohanských Slovan w e-
chách se zejm zjevuje, z kteréžto také

píiny Cechové, pijavše víru kesCan-

skau, swé duchovní pastýe , neznajíce

rozdílu mezi slovy sacerdos a princeps^

w obojím tom smyslu knze nazýwali, až

teprw as pozdjší w tom rozdíl uinil.

Str. 13, . 12. Lumír. Jméno to zdá

se býti zkráceno ze slova Ludomír aneb

Lubomír. Jiného také starého zpwce

slowanského jméno zachowala píse o

pluku Igorow, t. Bojana, nazývajíc jej

vnukem boha Welesowým, slavíkem dá-

vných vk, jehožto píse podobna byla

mysli blaudící po lese, šerému wlku tka-

jícímu po zemi, siwému orlu vznášející-

mu se pod oblaky.

Str. 13, . ÍS.Wyšehrad. Dležité jest

pipomínání hradu toho w této písni, uka-

zujíc na pewysoké jeho stáí i tehdejší

znamenitost ; wyswítáE ze slow Slawojo-

vých, že již dáwno ped tím, co se toto

dálo , byl Wyšehrad srdcem celé wlasti.

Pravd podobno jest , že již Samo na

Wyšehrad swé sídlo ml ; a snad byl

Lumír zpwec na jeho dwoe, kterýžto

slavné Samovy iny po Wyšehrad i wší

wlasti písnmi rozhlašoval.

Str. 13, . 20. Dtca symj. Tmito slowy

míní Záboj sebe a Slawoje.

Sir. 13, . 23. Mlatem. Mlat byl bo-

jovní nástroj na zpsob kladiva, w nej-

starších asích kamenný, pozdji ale železný.

W eském museum nalézá se takowý ka-
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menný mlat, jenž 12 liber wáží. Tíží tau

dá se také ponkud wyswtliti onen stra-

šliwý úinek
,

jejž tato zbroj , mrštna

rukau Zábojowau , mla. Wiz. sir. 15,

. 13. a str. 16, . 20 a t. d.

Str. 13, r. 34. Wsi kladeku ruce.

Zde se zdá rukopis bez pochyby winau

pepisowatele ^y smyslu býti porušen;

a wšak dá se snadno doplniti z chodu

slow, jenž pedcházejí i následují, a z ji-

ných podobných míst téhož rukopisu

Králodworského , totiž :

i tišechu jej wpesilná paži s prs na prsy,

wsi kladechu ruce do rukau., (t. podáwali

si je,)

whlasno dáwachu slowa k slowóm.

Smysl toho jest : objímal Záboje jeden po

druhém, Avšickni uinili mezi sebau spolek a

radili se maude. O podání sob rukau na

znamení uinného swazku mluwí tentýž

zpw ješt na dwau místech, totiž : na str.l4,

r. 18 : tamo si podámy ruce, a na str. 14 : .

36, podasta si pesiln ruce ; a we zpwu

o knížeti Jaromírowipi podobné píležitosti

stejné místo pichází

:

sir. 30. . 11 : podacím si kolem praw

ruc,

tichými slowesy howoili.

Str. 14, . 10. Wsiak srdce úporno

král. Slowo král odwozowal Dobrowský

ze jména nmeckého Karl, dokládaje, že

ecliowé ped Karlem welikým králíiw

neznali. Jestli tomu tak, tehdy by zpw
tento do casft starších , nežli do prwní

twrti dewátého století nesahal. A wšak jiní

také jinak to slowo odwozují. Wiz Jungm.

Slowník.

Str. 16, . 18. Bés. Slowané pohanští

wili w duchy dobré i zlé; dobré nazý-

wali dasy (Mat. verb. 130.) zlé pak bésy

(tamtéž 188.) I po pijmutí wíry kesfan-

ské dlauho ješt slowo bs za kesanského

dábla platilo.

Str. 17, . 10. Tas. Tas nenáleží wlastn

do bájeslowí pohanského, nébrž jest jen

básnické zosobnní pojemu slowa toho,

jenžto tesem, tremor, wyznamenáwá. Po-

dobným zpsobem w témže zpwu i slowo

Strach (str. 16, . 30.) zosobnno.

Str. 18, . 27. Tamo i wle dus tká

siemo tamo po dewech. Podlé domnní

pohanských Slowan wzala na se duše,

wyšedši z tla, postawu ptaí, a to rozdíln:

bylli lowk dobrý, obdržela postawu ptáka

dobrého, obyejn bílé holubice
;

pakli ale

zlý, stala se erným krkawcem, aneb jiným

zlým, t. drawým ptákem. Zde se mluwí

o duších zlých, totiž zabitých nepátel, a

protož bojí se jich jiné dobré ptactwo i

plachá zw, jenom sowy nebojí se jich,

ponwadž sowy samy za duchy zlé platily,

jakož je potud lid powrený za wtlené

dábly drží. Duše takowá w poslaw ptaí

z tla wyšlá musela tak dlauho semo tamo

po stromích okolo mrtwého tla lítati,

dokud pohbeno nebo spáleno nebylo.

Str. 19, . 1. Nekla. Nekla byl sed-

mý Pražský kníže po Pemyslu orái. O

skutcích jeho, a událostech za panowání

jeho w zemi eské zbhlých nic wíce se

newí, než co zpw tento wyprawuje.

Kozmas, mluw o témže píbhu , a s

nemalými promnami, wydáwá Neklaná za

muže k boji dokonce nestateného, kterýž
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maje proti WlaslisUnvu do boje jeli, muže

jednoho woliui udatného, jménem Tyra k

sobe poNvolaw, jemu zbrah swau i kon
swého pujil, aby jsa lak za kníže zaku-

klen a nepoznán, místo nélio w ielo ^voj-

ska se postaN\il. W temže smysUi vzpo-

míná o nm také Dahmil:

A snad jemu proto Nekla dechu,

že jeho nikdy s kon nekláli bchu.

Jinak a dstojné mluwí o nm zpw tento,

>v kterémž Nekla s>vé knížecí hodnosti

nikoli nezadáwá , nébrž knížecími slowy

k wojn wstátí káže , aby pomstil poha-

nni, od Wlaslawa jemu uinné'.

Sir. 19, . 2. Wlas/atr, ili Wlastislaw,

byl podlé swdect>ví Kosmasowa kníže

Lucký, jehožto panslwibez pochyby w nynj-

ším kraji Žateckém, a w okolních ástích

kraje Litomického a Rakownického leželo.

Od nho ml jméno swé hrad Wlastislaw,

na pomezí nkdejší župy Bilínské a Lito-

mické.

Sir. 19, . 11. Ctmír, jméno skrácené

ze slowa estmír. Tohoto Kosmas Tyrem

nazýwá.

Sir. 20, . 4. Kruwoj, ili Krwoj, byl

spojenec Wlastislaww, a bez pochyby

také samostatný kníže, který byl již prwé

s Neklaném wálil, potom ale se s ním

smluwil, a wšak slowa swého nezdržel.

(Sir. 21, . 1.)

Sir. 20, . 22. Wojmir. Kdoby tento

míru milowný wojwoda byl, jehožto statky

den cesty od Prahy ležely, nesnadno se

dá urili. Ze zpwu tohoto jen se wídí,

že byl spojenec Neklaníiw proti Wlasla-

wowi a jeho pátelm.

Sir. 23, i-. 6. Skála bohóm zmilená.

Má se za to, žeby skála ta, na kteréž

Wojmir oblowal, byl wrch u Milešowa

ležící, jemužto Hrmolan djí. Pul dne

cesty odtud , nkde w okolí Teplickém,

byloby pak hledali bojišt, kde se Pražané

s wojskem Wlastislawowým srazili.

Str. 24, i*. 13. Lánie psów pemnohá
mnostwie. Ze slow tch widti, že onoho

asu w bilwách i psowé užíwáni byli, jež

na nepátely šlwali. Toto místo pipomíná

také na slowa, jež Kosmas pi též píleži-

tosti Wlastislawowi w ústa klade : Juro,

quod pro infanlíbus eorum (Pragensium)

catulos canum ponam ad ubera matrum.

Sir. 29, . 4. Wýho dub. Slowo dub

jest jen appellativum, jak se zdá, za sta-

rodáwna welmi oblíbené k wyswtlení

tlesné mohutnosti a síly, a protož poz-

djší šlechtickau w Cechách rodinu, jenž

se z Dube nazýwala, s tím spojowali nelze.

Tak i we zpwu Záboj a Slawoj, tu kdež

básník boj Zábojw s Ludkem popisuje,

w témže zdailém podobenstwí prawí (str.

15, . 27.):

Dub protiw dubu zieti ze wsieho lesa.

Str. 29, . 15. Knz Olde. Boleslaw

n. píjmím Nábožný, zíistawil po sob ti

syny: Boleslawa III Zrzohlawého, Jaro-

míra a Oldicha. Toho asu, do kterého

zpw tento pipadá, nalézal se Boleslaw III,

oslepený, na kterémsi hrad w Polšl w
zajetí ; Oldich pak, nejmladší z nich, po-

máhal bratru swému Jaromírowi s pomocí

nmeckého wojska na stolec knížecí.

(Palacký Gesch. v. Bóhmen I, 256 sld.)

Str. 30, . 5. Na wrse, kde stadiu po-
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kraj lesa. Wýho se swými 350 muži

pitáhl pes Bílau horu, a postawil se

na wrchu
,

jejž Kozmas Zizi jmenuje,

kdež nyní Slrahowský klášter stojí, kte-

rážto místa tehdáž ješt lesem porostlá

byla.

Str. 35. . 14. Ot Zhoelských hor.

Zhorelské lesnaté hory táhnau se po hra-

nicích na plnoní stran zem Ceske', ma-

jíce jméno swé od msta Zhoelic (Gór-

lilz) w horní Lužici , ti míle za eskau

hranicí ležícího. Za mstem Fridlandem

hory ty se znamenit snižují , ímž ne-

pátelm do zem pístup welmi usnad-

nn byl.

Str. 35, . 23. k Troskem. Trosky

slowau dw podlé sebe stojící , wysoké,

spodem ale srostlé skály w kraji Bole-

slawském, nedaleko msta Turnowa , na

kterýchž se rozwaliny starých wží a hra-

deb již zdaleka spatují. Od nich k Turnowu

po behu eky Jizery táhnau se powstné

zbytky rozmoklého wrchu, podiwu hodné,

zdaleka welikému mstu podobné skaliny,

na jichžto wrchu zíceniny býwalého hradu

Hrubá Skála, a nco dále zbytkowé hradu

Waldstejna leží.

Str. 37, . 21. Knz Zálabskij, t. jehožto

knížectwí za Labem leželo , což owšem

jak o prawém , tak o lewém behu Lab-

ském platiti mže. Powážíli se ale , že

wíce písní rukopisu Kralodworského swým

obsahem nynjšímu kraji Hradeckému a

Bydžowskému náleží , tak že ta dmínka

zhola bezdwodna není , kde zpwy ty

nalezeny, že tamtéž, neli složeny, alespo

sebrány jsau: protož pochybeno nebude, 1

tuto píse na prawau stranu Labe položiti,

kdežto pak jméno Zálabského knze nej-

lépe na wéwodu Wyšehradského neb Praž-

ského se hodí, jehož sláwa a bohatstwi

tehdáž po celých echách rozhlášeny býti

musely.

Str. 73, . 5. Olomúc, tehdejší hlawni

msto zem Morawské, na prawém behu

Morawy eky ležící.

Str. 43, . 7. Hostajnow ili Hostýn,

w Moraw w kraji Perowském na pan-

stwí Welkobystickém, 6 mil od Olo-

mauce, a pl páté hodiny cesty od Kro-

míže. Ma hoe té po tu dobu kostel

matce boží zaswcený stojí.

Str. 43, . 11. bua wstáše dcee dle

faterska cháma. O zdwihnutí se diwého

národu Tatarského a Mongolského ze sídel

swých u prosted Asie, o záhubném tahu

jich skrze nynjší zemi Ruskau , Polskau,

Uherskau a Slezskau až k mstu Lehnici, a

o konené porážce jich u Olomauce,

krom doteného w úwodu pojednání „Der

Mongolen-EinfalP' lze se také doísti w F.

Palackého: „Geschichte von Bohmen, Ilten

Bandes Ite Abtheilung" na str. 115— 123,

w pojednání prof. A. W. Sembery o

„Wpádu Mongol do Morawy'' ; w „Djích

zem eské W. Wl. Tomka na str. 97—
99, a j. Dcera taterska cháma omyln se

zde jmenuje ; byla to wnuka knížete

kyjewského Michaila, jižto Nmci we Slez-

ku, w mst Sted (Neumarkt) zabili.

Str. 46, . 6. Kyjem i Nowýhrad. Ky-

jew, msto w Malé Rosii na ece Dnpru,

Nowýhrad, (rusk. Nižnyj Nowgorod),

msto w nynjší Welké Rosii na Wolze
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ece kžicí. Ob tato mcsla byla za staro-

dáwna hlawními sídly králowslwí po nich

jmenovaných; nyní pak jsau pední místa

taktéž eených gubernií íilí kraj w íši

Ruské. I Nowýhrad omyhi zde slojí, neboE

jeho Tatai newzali.

Str. 50, i'. 37. Jaroslaw, t. ze Štern-

berka. Tehdáž ale Jaroslaw tohoto rod-

ního jména ješt neml, jenž teprw po-

zdji powstalo, když totiž panská rodina,

ku kteréž náležel , na statcích swých w
echách a w 3Ioraw dwa zámky téhož

jména ,, Šternberk '^ wystawla , a potom

sama také po nich „ze Šternberka" se

jmenowala
,
jakož i po dnes ješt jména

toho užíwá.

Str. 52, .íí. Hana slowe jedna íka

i krajinka w Moraw, kteráž nad mstem

Kromíži do hlawni reky Morawy wtéká.

Str. 51, r. 15. knieieckých lesów.

Slowo kniezeckých, ukazuje na stáí písn

této, jenž po 12 století, t. za král e-
ských, již složena býti nemohla, ponwadž

podlé nich žádných knížat w zemi eské

nestáwalo. U lidu Ruského w Halii zpíwá

se jedna koleda, písni této slohem i hlaw-

ním obsahem až ku podiwu se podobající

tohoto poátku :

Oj u sadoku

Pawohky choa a t. d.

(Piesni ludu Rusk. w Galicyi, žebr.

Žegota Paali, I. str. 8.)

Str. 53, . 28— 01. Tyto tyry ádky,

a >však rymowané, po tu dobu w echách

a w Moraw za národní píse se zpíwají:

Wždycky mn matika íkáwala,

abych se mládencm wyhýbala,

a já pedci mám je w srdci,

kdyE jsau ti mládenci hodní chlapci!

Str. 54, . 13. Ach fy ráze, krásná

róze a t. d. I tato píse swé rodné sestry

mezi písnmi ruskými nalezla, naež již p.

elakowský pozornost obrátil. Wiz jeho

sbírku Slow. nár. písni I str. 122, a III

sir. 130 a 228.

Sir. 55, . 10. Leši MiletínUí. Miletin

msteko a panstwí se zámkem w kraji

Bydžowském. W XII století náleželo ješt

k ddinám knížecím , kdežto se zwlášt

kníže Wladislaw rád zdržowal, i sw. Ottu,

biskupa Baniberského, na jeho pauti apo-

štolské do pohanských Pomoan zde w )Ii-

letín astowal. (J. L. Jandera „Uber Mi-

letin" str. 6 a t. d.) A protož snad také

pochybeno nebude, slowa knízecké lesy

we swrchu dotené písni (str. 51, . 15)

s tmito lesy Miletinským.i za jedno spojiti,

ano i wšem tmto kratším písním rukopisu

Kralodvorského tauž rodnau wlast, totiž

Miletin a jeho blízké okolí piísti-, kdežto

bez pochyby z úst lidu sebrány i sepsány,

a pozdji s jinými staršími i nowjšími

zpwy w jednu sbírku položeny jsau.

MASTIKÁ.

Str. 65, . 1. Ipokras , Ilipokrates

ironicky.

Str. 78, . 33. z Benátek; zde Ve-

nedig.

Str. 81, . 32. Soba, skrácené Sob-

slaw \ Koba, snad Jakob.

Str. 82, . 12. Wawena^ Laurentia.
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DALEMILOWA KROMKA ESKA.

Str. 86, r. 8. Srbowé, w témž smyslu

jako Slowané.

Str. 86, . 13. Srbském jazyku, w S\o-

waiiském kmenu.

Str. 86, . 14. CAn/?aí/, rozumj Wel-

ké Chorwatsko, Blochorwatsko.

Str. 87, . 13. íp, známá hora w Ra-

kownickém kraji blíž Raudnice.

Str. 88, r. 10. na Kasín.

Str. 88, . 11. /m Temé, blíž Berauna.

Str. 90, . 26. Bielimj eky cíli Bílé,

w Litomickém kraji.

Str. 90, . 34. Stadici^ wes w Lito-

mickém kraji na panstwí Cochowském.

Str. 93, . 6. pod Petínem (Laurenz-

berg) w Praze.

Str. 93, . 28. diewky hradu Déicíii

wzdchu ; Dwín , starodáwní hrad za

Wltawau proti Wyšehradu.

Str. 97, . 26. Plawecky kik ; ?\a\Yc[

(Polowci) ili Kumáni, diwoký lid kmene

sewerského.

Str. 101, r. 1 z Okoína ili Okoe,

w Rakownickém kraji na prawo od silnice

z Prahy do Slaného.

Str. 101, r. 28. Šárka, známé roman-

tické údolí blíž Prahy.

Str. 102, 37. lufice, Eumeis, furia (Mat.

verb. 96, 125, 427.).

PÍDAWKT K DALEMILO^V KRONICE.

Str. 104, . 35. Rudolt z Kosic; Ko-

šice wes w Bydžowském kraji, na Chlu-

meckém panstwí.

Str. 104, . 37. Wnk z- Ties«c, jakž

se jmenuje dwiir poplužní k týmž Koši-

ciun patící, na Chlumeckém panstwí. Sau-

boj tuto popsaný stal se w Hradci Krá-

lowé.

Str. 105, . 28. Matj z Trenína;

Trenín stoliné msto w Uhích.

Str. 105, . 33. wa 5rod Uherský.

Str. 105, . 37. o Hradiši; Hradišt

krajské msto w Moraw.

Str. 106, . 1. na Banoic ; Banow,

mstys blíž Uherského Brodu w kraji Hra-

dištském.

Str. 106, . 12. když Holie dojide

;

Holi (Weisskirchen) nyní krajské msto

w Perowsku.

Str. 106, . 26. Jindicha Lipského;

Jindich z Lipé, nejwyšší maršálek králow-

stwí eského, byl wiidcem eského woj-

ska proti Matjowi z Trenína.

Str. 106, . 30. Wilémowi Zajieci, z

Waldeka, tehdáž jednomu z nejznameni-

tjších pánu eských, kterýž potom na

místo Jindicha z Lipé nejwyšším mar-

šálkem zemským a podkomoím uinn.

Str. 106, . 33. Ostrwa wsta proti

králoici. Ostrwu nazýwá kroniká weliký

rod pánu Ronowských, ze kterého byl i

pan Jindich z Lipé. Znak toho rodu byla

ostrew ili dw snte pes kíž položené.

Str. 106, . 36. s Králem Stela bieše

;

Stela, totiž rod pán ze Strakonic, kterých

znak byla stela.

Str. 107, . 11. /o/ror«W, tak nazwani

od hradu Kokoína w Boleslawském kraji,

kterého se zíceniny až posud na panstwí

téhož jména spatují.



1205 VVYSWETLEM WIÍCÍ. I20()

>V\P1SKV Z h.MIlY STAKEHO FAIVA

Z KOSEXBEKKA.

Str. 107, i'. 18. liomornika, j)rá\Miiiio

posla jistlio druliii.

Sir. 108, i'. 19. W hrazské popraw,

\. j. w saiuiním okrsku hradu Pražského

ili >v kraji Pražském.

Str. 111, r. 17. w Praišce, ^y Praž-

ském kraji.

Str. 117, . 31. s Roidaloicic, w kraji

Boieslawském.

Str. 132, r. 30. Oldicha z Pacowa;

Pacow msteko w Táborském kraji.

ZLOMKY Z ALEX.\>DREIDY.

Alexander, píjmím Weliký, syn Filipflw,

krále Macedonského, jenž spolu i nad Keky

panoM al, po smrti otce swého jsa stár 20

let na stolec králowský nastaupil. Dw léta

potom wytáhl s wojskem 35000 muž z

Europy do Asie na krále Perského Daria,

píjmím Kodomana, jehož >ve tech bitwách

porazil, totiž : u Granika w Malé Asii,

u Issa a konen u Gaugamely, kdež také

Darius zradau satrapy swého Bessa zabit.

Malé Asie, Sýrie, Palestiny i Egypta dobyl,

do Libye, u prosted pustin Afrických se

prodral, a potom opt na wýchod w Indii

bojowal, kdežto krále Pora pemohl a zajal.

Umel w Babylón w32rocewku swého,

léta 324 ped narozením Kristowým.

Sir. 166, . 13. Besermené, lak nazý-

wáni jsau Turci Chowaresemšlí.

Str. 166, . 20— 24. Táž slowa klade

Dalimil králi Otakarowi w ústa :

Dí král : „Až se z vvojny wraci,

zawaleji Cechóm welikií práci

:

chci Petín pawlakií nmeku postieli,

a na Pražském most nebude echa

Nvidti !''

(Dal. c. 92.)

ZLOMKY BÁSNÍ DJEPRAWNÝCH.

Str. 169, . Í9. Pemysla krále, roztt-

mj Otakara II, kterýž na poli Morawském

zradau Milotowau, 1. 1278,26 srpna padl.

Syn jeho, král Wáclaw II zemel 1. 1305,

dne 21 erwna w 34 roce wku swého,

zanechaw po sob jediného syna, krále

Wáclawa III, posledního to po mei po-

tomka z rodu Pemysla oráe
,

jenž také

dw léta potom (1306, 4 srpna) w Olo-

mauci rukau aukladnau, w stáí 17ti let,

se swta sešel. Wiz níže Pulkawowu kro-

niku eskau, na str. 441 — 467.

Str. 175,. 10.y)/oAwc (Moguntia, Mainz)

nkdy hlawní msto w Nmecku, nyní we

w^elkowéwodstwí Hesském ležící pi wtoku

eky Mohanu (Mainz) do Rýna.

LEGENDY.

Str. 182, . 7. Chotún ili Chotaun,

wes w kraji Kauímském na panstwí Pod-

bradském, s filiálním kostelem sw. Prokopa.

Str. 186, . 5. Sázawa eka wychází

w Morawských horách, protéká kraj a-
slawský a Kauímský, a wpadá pod Jílo-

wým do VVltawy.

Str. 186, . 27. Skála swatého Pro-

kopa nalézá se w kraji Kauímském u

Sázawy eky na protjším behu msta

Sázawy.

Str. 187, . 2. Oldich, kníže eský,
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syn BoIesla>va II. Nábožného. Zemel I.

1037. Klášter Sázawský založen od nho

i. 1037, od jeho pak syna, Betislawa knížete,

rozšíen a nadán.

Str. 202, . 30. Zbyhnw, t. Spitihnw

II, jenž po smrti otce swého Betislawa

I (1. 1055) na stolec knížecí nastaupil.

Str. 203, . 27. Wratislaw II, starší

bratr, Spitihnww , následoAval jeho na

knížectwí eské 1. 1061.

Str. 286, . 28 — 31. Sw. Kliment

utrpl smrt muedlnickau okolo 1. 102

po narození Kristowu.

Str. 288, . 17. jeden swatý knz, t.

swatý Cyrill, kterýžto w tch místech u

erného moe, w nynjším jižním Rusku,

pohanským Chazariim náboženstwí kesan-

ské kázal. O dalších jeho píbzích ti w
legendách 6 a 7, na str. 308 a 314.

Str. 311, . 23. Grad/iíf, rozumj Lewý

Hradec, nkdy slawný knížecí zámek na

lewém behu Wltawyw kraji Rakownickém.

Sir. 314, . 12. Welehrad, nkdy slawné

msto, na míst nynjšího krajského msta

Hradišt w Moraw.

Str. 319, . 11. do Boleslaw, rozu-

mj Staré.

PULKAWOWA KRONIKA ESKÁ.

Str. 428, . 5. Lawa, msto Laa pi

ece Dyji w Rakausích.

Str. 428, . 13. Jindich wéwoda Slez-

ský, totiž Wratislawský.

Str. 428, . 15. podlé Pohoelce, (Po-

horlic).

Str. 429, . 15. pan Kadolt eený
Sirotek, z Diirnholcu.

Str. 430, . 27. s Danielem králem

Ruským, knížetem Kyjewským.

Str. 430, . 31. s Lackem mladým

Lúickým cíli Leickým.

Str. 430, . 34. Sikulów
,

(Sekler) w
Sedmihradsku ^ Beserminów ili Bisurma-

nw, wiz pozn. ku str. 166 . 13.

Str. 431, . í. roz,dwojenców, kesínn^

ecké církwe.

Str. 431, . 10. Heimburk, msto w
Rakausích, na hranici Uherské.

Str. 433, . 24. Jaroš z Podhus.

„ „ . 34. Kunhutu dceru Rošti-

slawowu wéwody Bulgarského , rozumj

Rostislawa Mstislawie, knížete Halického.

Str. 434, . 2. z Poše, Prešpurk.

srownej str. 437. . 20.

Str. 434, . 19. wéwoda Polský, totiž

Slezský.

Str. 434, . 20. na tom poli, jeni Letni

slowe ; rozumj rozsáhlau planinu u Prahy

pi ece Wltaw na sewerni stran od

msta, od Brusky až k Holešowicm, kdež

nyní také Bubeneské sady.

Str. 435, . 27. s Bozenú eského

krále dceru ; Božena znamená zde Beatrix.

Str. 437, . 17. behu Naonského,

Portus Naonis, Portenau.

Str. 438, . 37. swatá Hedwika. Wiz

níže str. 1150.

Str. 439, . 30. trh Juliów, Forum

Julii, Friaul.

Str. 440, . 3. k Teplé, w Plzeském kraji.

Str. 440, . 13. k Drosdorfu nad e-

kau Dyjí.

Str. 440, . 15. i5ec/ii/»s/iO, Bechynský

kraj, kde nyní Táborský.
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Sir. 41!, r. 11. ]yitkoiriciy slawný

panský rod . Ku Ktoreinu patili pánové

Rosenberšti.

Str. 442, r. 12. Milota z Ddic, nej-

wyšši komorník Morawský.

Sir. 446, í*. 23. Teobaldotci z Riseu-

berka.

Sir. 448, . 35. Hluboká, hrad w Bu-

déjowickém kraji.

Str. 449, r. 2. do Wyšjíowého Brodu,

(Hohenfurl) w Budjowickéni kraji.

Sir. 449, r. 26. hradu Holéteina, (Ho-

hensteina).

Str. 449, . 36. Kazimír wéwoda Pol-

ský, rozumí se Opolský wéwoda.

Str. 455, r. 8. u swatého Františka

cíli w kláštee Swaté Anešky na Starém

mst Pražském.

Sir. 455, . 30. Siraz^ Sieradz, polské

msto nad Warlau.

Sir. 458, r. 19. Perno, (Pirna) vv Sa-

ších blíž hranice eské.

Sir. 462, r. 20. Hory, rozumj Kut-

nau horu.

Str. 467, r. 32. Kiwoklát, ili Hrádek,

(Biirglilz) w Bakownickém kraji.

Sir. 469, r. 31. podlé Zderazi. Klá-

šter tento na Nowém mst >v Praze, tehdáž

ješt wenku blíž msta slál.

Str. 471, r. 30. dceru Jakubowu od

Wze, znamenitého mšfana Pražského.

Str. 471, . 32. synu Ruthartowu, m-
šfana Kutnohorského.

Str. 478, r. 23. Mateowi de Vis-

conti.

Str. 487, . 16. Witoraz (Weitra) w
Dolních Rakausích pi eské hranicí.

Sir. 488, r. 19. w tom mst Kub,

(Chám) w Bawoích pi 6eské hranici.

Str. 490, . 3. Metenské také mésto^

Meta ili Metz.

ŽnVOT CÍSAE KARLA IV.

Sir. 500, . 5. Orliník, Tomáš A-

quinský.

Sir. 512, r. 29. Aco, námstek hrab,

vicecomes, de Visconti.

Str. 514, . 18. wládai- Berúnský, t. y
msla Verony.

Sir. 534, i: 29, I^Iastin z ebrika, t. j.

della Scala.

Str. 542, . 30. do Tušené, w Kauim-

ském kraji, nyní na panstwí Brandýském.

Sir. 556, . 2. stiebrná hora u Wes-
nika, w Cáslawském kraji na Želiwském

panstwí.

Sir. 559, . 6. do hory Pesolanské,

Montpellier.

ZLOxMKY Z ALEXANDREIDY.

Str. 1084, . 20. íferfí/, polsk. Widma,

rusk. Wma, t. arodjnice. Po tu dobu

mluwí lid w Malorusku, když slunce neb

msíc se zatmí, že je Widmy ujídají.

Str. 1114, r. 16. Saraceni. Jméno to,

jakož i mnohá jiná místa dokazují , že

skládání Alexandra teprw w dob tahu

kížowých powstalo, a bez pochyby tyto

daly prwni k tomu píinu. Básník líe

boje krále Macedonského w ^sii, má ped
oima wojsko kesfanské pi dóbýwání

swatých míst
; proto také národy Asiatské,

s nimiž Alexander initi ml , Saraceny,

pohany a jinak podlé swého asu nazýwá.
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Tak též i pekladatel eský jména slo-

wanská místo eckých do básn této pi-

wádí, jakož níže na . 35 — 35: Radwan,

Mladota, Jan, Radota-, mnohá opt jména

ecká tak porušena jsau, že w nedostatku

originálu již ani se wyswtliti a oprawiti

nedají. Mimo to eský pekladatel ,
jakož

již swrchu poznamenáno , astji na asy

swé, as na konci XIII století, se powrací,

a mnohé dobré zrno k poznání tehdejší

doby podáwá.

ŽIWOT SW. HEDWIKY.

Str. 1149, . 15. Wáden a Meran,

dwa slaré zámky w nynjším Tyrolsku.

Str. 1150, . 20 a 21. Udaný zde rok

nejen s historií, ale i s jinými daty téžto

legendy w hrubém odporu jest. NeboE

podlé udání na str, 1156, . 30 ad.

pedpowdla sw. Hedwika smrt syna swého

Jindicha, že ml od pohanw sjíti, ped r.

1238, což se prý po tech letech na to, tehdy

asi s poátku 1. 1241 , wyplnilo, a sama

zemela podlé zpráwy na str. 1158, .

35, I. 1243; bitwa pak Lehnická, w
kteréž kníže Jindich zahynul , bojowána

jest podlé zpráw historických 1. 1241

dne 9. dubna.

Str. 1151, . 3. Tebnice, iakoi i níže

Lehnice a Krozna neb Krosno, jsau msta

w nynjším Pruském Slezsku ležící.

Str. 1158, . 5. u swého bratra krále

eského, totiž Wáclawa I.

SMRT KRÁLE JANA.

Str. 1179, . 16. FJeminkowé chátry,

t. j. Flanderští, kteí pomáhali králi An-

glickému.

Str. 1179, . 28. Klimbere mladý,

1. j. Jindich z Klingenberka , rodu od

Rýna do Cech pišlého. Otec jeho byl

Jan z Klingenberka.

Str. 1181, . 18. snpow kídle; ten

a podobné ostatní názwy w básni zna-

menají znaky eských panských rod.
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WYSWTLEM SLOW.

A = ale, sed. Nalit Uhie w selniny se

shluklí , nalit oruženi s nimi stetnu ^ a \v

ješut by chrabrost atd. 46 a ást.

Alafance. pl. staronin. Alfanz, složeno

z al= cizí a fanzen., por. lat. fari, = nilii-

witi, wlastn cize, Istn pokryt mluwiti, a

tak jiného jako prodati ^ Cechm wšak tolik

co dary, wzatky, Alafance bráti, str. 633

= dary bráti, jimi se dáti porušiti.

Asa adv.= as, aspo. Ze jsií asa jistinu

jen brali od swých dlužníkw ; etwa, we-

nigstens, str. 728.

Barba
,

pozdji barwa , nm. Farbe,

str. 1075, 22.

Bafay m. otec, neb kdo na míst otco-

w jest, jako starší bratr, strýc atd. Bao,

ty mluwi k nim oteckými slowy; str. 12.

jest nžn eeno na místo = brate atd.

Báti, baju, n. ndk. = mluwiti. Ženy

(napilé) mnoho bajú str. 80, s píhanau

eeno, jako žwatlají, blebtají, klewetají.

Por. lat. fari.

Bebci= beptám, blblám, stammeln, 959.

Bedln = heáUw. 911. (r. bdieti).

Bha, m. = bhaun, Laufer. Na str. 248

rozumí se panský bhaun.

Bekmis, Pehmiš, m. 846, 7. We XIV

stol. nosili eští sprostí lidé slamné klo-

bauky. Wizrkp. 1360 : Liber viaticus Joan-

nis Lutomišl. w Mus.

Bhudlný, adj. bhawý, tkawý. Bhu-

dlná mysl, str. 673, t. roztržitá. Bhudlné

ženy dom od domu t. bhající. Oi b-
hudln (duál) 782.

Bélestwúcí, adj. albecandens, weissglán-

zend n. p. íza, 3.

Bérce, m. brá. Bérce berní králow-

ských, str. 724. Steuereinnchmer. Bercích,

local. sine praep. 725, 24.

Bs, m. daemon.

Bezd, f. (r. bez-dk) pinucenost,

newole. Pod bezdcí, nucené, str. 714.

Bezdtek, m. kdo dtí nemá, Kindcr-

loser, str. 729.

Bezprawce, m. bezprawí inící , inju-

rius. 884. 966.

Bezpimný, adj. n adv. (wz, mutando

w in 6, et prm ex pru ; cf. rus. uprjamyj.)

úporný, upený, silný, náramný. Bezpré-

mn držím toho = pewn, tuze, 776. Bez-

piemn želeti t. welmi. Štít. [Alib. Bez-

pímná práce, pst. Id.]

Blahati, (r. blaho).= dobroeiti, bene-

dicere, blahaj duše má hospodinu, benedic

anima mea domino. 61.

Blanka, í., tenká blána ili kožka.

Blanka ku psáni t. pergamen. 56.

Blaínost , f., str. 670. = blaženost,

Seligkeit.

Blece, 959, snad místo blekce t. ble-

kotá, zajiká se ? Nebo snad blbce^ bleptá ?

Blekot , m. kdo blekce. Schwatzer.

960.

Blesti, praes. bledu, neutroact; = zrna-
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len mluwiti, bleptali, faseln. Co bledeš

;

str. 365.

Blída, f. 1081, 7. Jistá bra.

jB/m, = bližší. 1005.

Blstti se = blýštti se ; schimmern.

Kíž se blstieše, t. blýskal se; str. 316.

5/Mz.^ = blaudím. 1091. 23.

Bobonek, m. (r. pol. bobo ; boh. bubák =

strašidlo) = pobonk, powra, Popanzerei,

Alfanzerei. Jsau pi tom bobonci, str. 682.

Takými bobonky chtí pomoc jmieti. Štít. alib.

Boiti se, rcpr. na bok ili na stranu

se chýliti. S hynsta se dolów boce t.

nahýbal se, str. 188. Mox sequitur : skoci

s kon ib.

Bodrost, f. = ilost, smlost, Munterkeit.

Rozstúpi se bodrost w myslech t. rozwe-

selili se, ihr Muth wuchs, derGeist ward

munterer, str. 39. Bodrý, ilý, smlý.

Bor, m. = sbor, tlupa. Že onen bor

kwielí, 1078, 4.

Brašna, f. tobolka. Tasche. 848.

Bratenci, str. 271= brati. Alias bra-

tranci = cognati.

Bratice, f. (dem. collectivi bratr = Ge-

briider) = brati, str. 694. 756.

Brdo, n. =hora, wrch. Bred (brd) gen.

pl. 3.

[Bre], 194, 10. Nuže Prokope! wz
to, bre, pro t musímy jíti pre. Slowce

to w rkp. (brecz?) tak wybledlé jest, že

jeho ísti s jistotau nemožno, proež jen

z domyslu tak zde postaweno , zwlášt

že rým tení to podporuje. Posud teno

to misto : brž, což ale k prostranstwí a

jinak se tam nehodí. Již co znamená bre,

zdali imper. v, breeti, ili se slowem

brea, t. howado pr. et íig-. je porownati ?

to diiwtipu jiných zsta>yujem.

Breeti, = beneti, klirren. Por. starosl.

brjaati = tinnire. str. 375. fig-. weštti,

blárren. Nechajf jiný breí, ty ml. 866.

Brné, 1115. l. = subst. Panzer;brn ib.

2. transg. v. brnti.

Broj, i, f. (broj por. roj, jako blesk a

lesk ; dle Hanky broj od biji (?) jako hnoj

od hniji. as. Mus. 1844. Str. 550. Cf.

sbroje)= množstwi s wedlejším wýzna-

mem hemžení , hýbání , copiae , Menge

(Schwarm). Tolike'ž (t. jako máku) jmám

já broji, wšudy lid se wniž rozbroji,

str. 146.

Brojiti se, rcpr. = rojiti se, hemžiti se,

hýbati se, nepokojiti se, schwármen. Ež
se o nch liudí brojie, t. že lidé se hýbají,

jeden druhého tážíce atd. str. 75. kdež

se množstwi dobrých brojí. 862.

Bron, m. blawý k. Opp. wranný.

802. 1063, 26.

Brz, compar. adv. et brzí, = erstwji,

rychleji. 1098. 26.

Bujarost, f.rad. bu, graec /?oi', praepositio

augens significationem, a jarost: iliodbuj-

jarý, zbytná síla, bujnost, jarost, iippige

Kraft, Stárke. Bóh ti bujarost da u wše údy,

str. 29.

Bujenstwí, n. bujnost, chlípnost, Geil-

heit. str. 368.

JBi/d/o =bytí, kwas, pohodlí. 831.

Bys, m. tenká tkanina, byssus. 737.

Bysten, f. = bystina, praud, schneller

Fluss, Strom. Kemen na bysteni str. 358.

Bytstwí, bytstwie, n. (r. byt) essentia:

Není místa ijednoho, byt tu nebyl w swém
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bytshvie (bh) str. 644. Wesen. .lindc

týž Štít.: Duch jest nedwojit pro jednotu

bytstwie swého.

Calfa, f. druh koláeu. Pojísti s kým

calet kde, sjíli se, býti s ním, 954 (cf.

Caletná, nyní celelná ulice w Praze).

Cekfotcání, n. (r. cek = Laut) wydá-

>vání podobného hlasu. Ne jeden zboden

na hnání ped zástupy w cckcowání, str.

161. Rkp. czekczoMany; ale u Pulkawy

lepe : Na jednom brodu té wody cekto-

wanie neb powyk je se býti. [Proch.

posuit : pokik] str. 481.

Ciešky, (íšky), str. 338. Vulgáta w tom

míst (Isai. III) klade : lunulas. Proch.

polomsíky. Bratí mají : paucníky (dle

hebrejského ?). Cziecha u Weleš. jest

cortina.

Ckefa
,

(al. cketa , sketa) = bestia.

Ickety zbíti t. nieho nešetiti, 845.

Cecliowými, pluky 4. eskými, ut wí-

tzowý^wítzský atd.

epka, f. kryti hlawy, Kappe, str. 735.

Cest, = aste, hojn, kdež esté skytú

hrdle, 1080, 33.

Cesi. Lítí eši, appellative za udatné

lidi, jací tehdáž slowiítni byli echowé.

1119, 25.

ich, m. = smysl, Sinn, 663.

Criewice, = stewíce, Schuhe, 206.

Ctice, stice, v. tšcice.

Dahj, ^dný, 1130, 1.

Dawce, m. utiskatel. Ludský dawce,

1078, 19.

D se, praet. = dlo se, dalo se, 1125.

Ddinice , f. ddina, statek ddný,
Erbgut, str. 260.

Dechu, 3 pl. íkali, 1080, 14.

Dieldý = ábelský. Wdieblej zlosti, 193.

Dwojstwo, n. panenstwí, Jungfrauschaft,

str. 392.

Dlí, instrum. subst. dle. Zew wšady,

dlí i na peky, t. na dél i na pi, 136.

Dli, (acc. subst. dle f. cf. na dlech

instr. dlí) = na délku, der Lange nach.

Na dli trest rnií položichu, str. 45. P.

Boek saudí, že dli jest tu acc. subst. dle

(moraw. tla, pol. tío), znamenající podlahu,

dno, solum, Boden. Toliko to waditi se

zdá té podpowdi , že slowce tla , tlo,

tle pl. u wšech Slowanii literau t se píše.

Dlúhowen, str. 694. = dlauhowký,

langlebend.

Doe, praet. obs. donu, t. doal, do-

mluwil, str. 172.

Dojka, f. str. 726. kojná, Amme.

Domuáwati se = domníwati se. 1073,6.

Dolíení, n. diikaz, 742.

Don, adv. (cf. don-wadž ut pon-

wadž.) Poj se mnú zase don t. dom
zpt.

DonidZ', comwd, adv. = dokudž, dokud,

str. 344. a j.

Draha, f. [cf. drahný]. Toho (msta)

bude silná drahá, t. množstwí , hlunost,

celebritas, sir. 93.

Dmž* = dražší, 1108, 8.

Drbí, 3 sing, = musí, str. 15. Por.

srbskoluž. derbi so = oportet ; cf. germ.

darf.

Detiti k sob lid=wábiti? 1130, 7.

Diezhy, nyní: tísky, uštípnuté neb

uíznuté dewo tenké , Spán , Schiefer,

str. 54.

39

li
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Drlawá koruna (r. dru) = piclilawá,

str. 1149.

Drúziti, n. ndk. wstrkowati, zapicho-

wali, figo, stecken. Plot družili, str. 130.

Zaun stecken, cf. drauh, et dist. družili =

gesellen.

Družní, adj. (r. druž = druh) což druha

jest, GeseW -
-^
drumý ,

gesellig , socius.

Družní slaw; družniu woliu, t. družní

wli ; družnie (hic mel. quam družn) t.

družní neb družné odpuštní, geselligen,

freundschaftlichen Abschied, str. ÍSO. Druž-

ná wlastowice, 2.

Dwi, pl. = dwée, Thiir, str. 595.

Dšów^ nyní: dešiiw, Regen str. 667.

Dwerná, (dwená) f. služebnice dwée

otwírající, Thursleherinn, str. 10.

Ez, conj. = že, dass (ex relativo ježe =

qui.)

Gospodi, vocat. subst. gospod, pozdji:

hospoda , nyní : hospodin = dominus,

str. 27.

Goworiti, = howoiti, mluwiti, 4.

Grieb, nyní híb. Na griebti oslini,

na híbti oslin, t. mladém oslu, sir. 6.

//áca/^ = mluwiti, (cf. pol. gada). Kam

hádáš? t. co mluwíš, kam smuje twá

e, sir. 80.

Haditi, n. ndk. = hanti, tupili, tadeln,

str. 256. Cf. sla. gaždenie = vituperatio.

Hadliw, adv. potupn, schimpflich, 19.

(r. haditi).

Halda, f. hromada, die Hald, 829.

Helmbrecht, m. helmbrechtice f. helm-

brechtmj, adj. (z nm.) = frejowný. Helm-

brechtní neb frejowné panny. Štít. Ms.

opal. Helmbrechtná žena, která se líí,

pílišn strojí, str. 678; helmbrechtná ho-

spodyn, 687. S najhelmbrechtnjšími

chtieti riícha drahá aneb kroj jmieti, 738.

Též i helmbrechli rozumjte, 749. Helm-

brechtice zapalují k hrdosti , k záwisti,

k hnwu, k smilstwu, 86.

Hlawu, jurid. = bezpráwné zabití lo-

wka na mírné cest. Mord. Z hlawy na

koho žalowati, str. 408. Aby tu hlawu

opatil, den Leichnam des Ermordeten be-

sichtigen, 609. Komorník tu hlawu opa-

trowal, 614. W emž tu hlawu pokládám,

wie hoch ich den Mord anschlage, 611.

.Hoduj,2iá]. (r.'hod,cf. slav. woluj bovinus

a wól) = hodný, schicklich. W hodují

wci šlechetnost záleží, 686. Jinde týž

Štítný takto : Dewo opatrnosti wlwie

piíštie w hodují miee okolo sebe , aby

ani kowallo, jen pi zemi wtwie klada,

ani jen wzhru tepile rostlo. Ms. Opat.

224. Prolož teba opatrnosti, jizby dewo

miídrosti hodujte (adv.) rostlo nahoru.

Ib. 227. Komuž bh da opatrnost, lomuf

hoduje (sic) móž rošti dewo múdrosli.

Ib. 229.

Holedbati se, rpr.== chlubiti se, prahlen,

19. (cf. rus. golydba = chudá pýcha).

Holice, f. oholení hlawy, tonsura, 752.

Holomek, m. jonák, mladík. Dworný

holomek, 65. artiger Junge.

Hospoda, m. et f. (cf. gospod) pán,

dominus, str. 233.

Hospodn, adv. co hospod, herrisch,

k. p. slíti proradników, 1. je trestali co

wládce, 1096, 32.

Hospodní, adj. panský, n. p. milost,

1098, 25.
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Host, m. = cizí, eiii Fremder, 694.

Hostúk, m. sir. 199. = host, cizinec,

zwlášl obchodník, Fremder, Gast, frem-

der Ilandelsmann.

Hosfawen, str. 140.= ostawen s píde-

chem h.

Hofoirenstwt\ n. hotowost slaužiti, služ-

ba, 1047.

Hrabiwf/, adj. laiipežný, rapax. Mat.

Verb. Hrabiwe' mee wojinów 19.Cf. sic.

hrabliwý, rauberisch.

Hiada, f. = dewo , na kterém slepice

sedají, 950. v. heda.

Hrdle, f. lancea, 1080, 33. Hrály (acc.

sing. scribendum hráli) 1102, 2.

Hrazshý. adj. = hradský (r. hrad), hrazská

poprawa, Burggericht, 108.

Hbti, njk. pohbenu býti. Tu tlo

hrbí, str. 288, t. leží, item, 291.

Hrdiwtj, adj. hrdý, stolz. Hrdiwými

slowy, 42.

Hebie, (rus. žrebij) sors, 1147, 12.

Heda aneb hada, f. = trám , Balken,

234. (cf. pol. grzeda, croat. greda, rus.

grjada, id., cf. germ. Grendel.)

Hriedlo (hídlo), n. = orificium §. u ná-

doby ucho, 842.

Hrot, m. železce na stele, na kopí atd.

der Gehr^n , die Spitze des Pfeils , der

Lanze. Ostrií hrotií, duál. gen. 41.

Hrze, adv. comp. := hrdji, 931.

Fria/í, = ehtati, 1109, 31.

Hub, 960. duál. huba == pysk. (rus.

guba, id.)

Hubenstwie, n. hubenstwo, 670.= bída,

Jammer, Elend. 523, 907.

Hubený, adj. pepadlý, mager ; ubohý.

elend. Hubnce hubený! = Elender 214.

Hubeníce, 362. die Arme.

fTí/^ám, verbal. = hlaholu hij opakowání,

chechtání, das Kichern, 706.

Hýati, = nezbedným býti, wzpínati se,

1073, 11.

Hýiti, njk. ndk. tkati; heysati ; blau-

diti. Wes swt hýí, t. blaudí, irrt, 294.

Chláp, n. mladík, Bursche, Junge,

1097, 6.

Chlebiti kde = ztrawowati se, žíti, po-

krm míti. Otroci w dom mého otce hoj-

nji chlebí, 1063, 23.

Chlípa, f. bujnost, žádost, Gier. Had

se rozhnwaw w swej chlípe, t. žádosti

k pomst, 169. (cf. chlipti, gieren.)

Chlipati, lascivire. 1097, 6.

Chlmca, gen. = chlumce, 4.

Choroziti se, = mautiti se, bauiti se,

protiwíti se, k. p. msto, 1102, 10. [cf.

choražy pol. = korauhewník u wojska.]

Chrabrý, adj. udatný, tapfer, chrabrost,

udatnost, 30. chrabro adv. = udatn, ib.

Chenti, njk. ndk. Po kemení woda

chení, 358. t. podobný hlahol wydáwá,

hrí. [cf. keniti se, o dtech, greinen.]

Chrust, = roždí. Poprawil se jako pes

w chrustech, t. zhubl, 848.

Chueli, sausen, 845. chueno mu z

konopí, t. byl w osidlách ?

Chudinice, f. chudina, chudý lid, armes

Volk, 248.

Chudomáka, f. (máka = omáka) jakoby

ekl : chudá brynda, 933.

Chutno, jest jim est jmieti, t. príjemno,

volupe est, angenehm, 719. chiitnost jest

o tom pemítati, 651. t. chutno jest

39*
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Ckwátiti se koho, str. 270. t. uchy-

titi jej, ergreifen.

Chworý, = chorf, 1168, 1.

Chybati, njk. ndk. = pochybowati, zwei-

feln. Neoblenímf se, kdež chybám, tázati,

640.

Chýše, f. dm, obyt, pokoj, Hans, Woh-
nung ; chýše pusté, 227.

ChyUce, f. t. chýše ; wyžehajd wám

dwory, chyžice, t. stawení, domy. 35. (cf.

pol. a rus. chyža.)

Inhed, = ihned, sogleich. Inhede, 731, id.

Iskati, jinak j7ste2 = hledati, 6.

Jarobujný, adj. jarý a bujný, sihiý,

cerstwý, frisch, mulhig. Jarobujná síla
;

o jarobujný; Kr. rkp.

Jarohlawý, adj. silnohlawý, mit stárkem

Haupte, n. p. tur, 24.

Jdeže, módo kdeže, kdež; sed diíTe-

runt ut jámo et kamo.

Jehndowé ratolesti , t. palmy, 1069,

11, [Jehnedy, vulgo koiky.]

Jelítník, m. kdo jelita dlá nebo pro-

dáwá, Wurstmacher, Wursthandler, 225.

Jeliki, ^ jelikož, quantum. Jelikž by rádi,

t. jak welice by rádi, 712.

Jeliž, conj. až, bis. Jeliž mi powíš, 302.

Jewse, = jawše, 1079, 22.

Jeno, str. 175. part. pass. od jdu

neb jedu, lat. ítum.

Jarý, validus, 4.

Jerný, adj. = jarný, vernus, n. p. tep-

lo, 657.

Jesn, adv. jasn, klar. 180.

Ješit, ješut, (jesiut), subst. defect. [cf.

slav. ašut, adv, frustra.] W ješit, ješitn,

234, w ješut 64. ješutno, 46.= darmo, na

darmo, frustra, in vanum, umsonsl, eitel,

fruchtlos.

Ješitenstwí, n. ješitnost, f. marnost,

Eitelkeit. Wšecko, což jest pod sluncem,

jest ješitnost a ješitenstwí, 348. Nemú-

dí, ježto ješitnost tiskne. 293. Tíhnete

neprawost prowazy ješitenstwí, 340. [Je-

šitnost == Eitelkeit
;

ješitenstwí = eiteles

Wesen].

Ješitný, adj. marný, eitel. Jest swtský

a ješitný, 343.

Jhec, m. hrá, Spieler, 233.

Jidom, místo jidechom, 271, 26.

Jinošice, m. jinoše, jinoch, adolescens,

416.

Jiskený, (jiskrný) adj. lig. '= upímný

(ut rus.), 12.

Jistie , f. nádoba, patera, Trinkschale,

188.

Karná, dem. Karnáek, m. (z fran.

cornelte, lat. med. corneta = capitis legu-

mentum, in formám cornu desinens. Du

Fresne.) šat ženský, kryjící plece a nkdy

až dol k patám wisíci, echlík, rauška.

Suppara (suporum) i. e. lineum brachiale

puellarum. Ms. Voc. Sindon (amictorium

lineum feminarum, quo humeri operiuntur,

idem et anebe. Mat. Verb. Karnáe, str.

338. (Isai. 3. sindones, echlíky, Br.

raušky, Proch.). Karnáek užlutiwši, ktomu

do pat zpodliniwši, 239.

Kbomý, = nábožný, (k bohu). Modlitba

kbožná, 305.

Kdykati na koho hnwem, t. kieti,

str. 70. cf. kdákali?

Kehdy, = kdy.

KéM, (ký-ž-t) = kteréž. KéžC jsú nej-



1225 WYSWETLENi SLOW. 1226

horší t. lidé, li je (úady) zakupují, sir.

714. [znamenej ženský sklonek, an muž-

ský sklonek musilby býti cíi , ehož

již tehdáž nebylo.]

Klaníce, f. Kúpf ani Wagen, Runge, 800.

I Klázniti, cn. ndk. Nemiídrosti mé kláz-

níš, sir. 366. t. tresceš, jako kládan po-

kutuješ (f. klazan = klacek, lenoch, kláz-

niti se, = klackowati se, lenošiti).

KU je, t. klowej je, 886, 12.

Klid, m. = pokoj. 1101, 37.

Klidí sé, kludi s, impers. = jedná se,

chystá se, es handelt sich. O tob zle se

klidí, 147. Nám se sprostn klidí, 425.

O nm s zle kludí, 1083, 23.

Klika, f. hák. Klikami železnými dráti,

303.

Klíse, n. híb. Orné klíse, Ackerpíerd,

str. 131.

/í/mA:, = šíp, stela, 1081.

Kme, m. starší lidu
;

písežný saudu

zemského, mstského i sedlského ; starec

;

sedlák. Kmeti, leši i wládyky, t. starší lidu,

páni a wládcowé celední, str. 3.

Kmetice, f. staice, 1087, 15.

Kmetiti puhon, t. zmatek uiniti w p-
honu, aby sšel, neplatným byl, 123.

Kmetowstico, n.=^kmetowé zemští, 1032.

IKmetský, str. 36.= sedlský.

Kmoška, f. = kmotra , str. 255. (cf.

kmoch = kmotr).

Knz, m. Furst, Prinz, knz Alexander,

1094, 21.

Koba, corvus, augurium, 1143,21.

Kobyle pole, ^ ohbv/AVd k pasení kobyl a

dobytka wbec, 994.

Kocowník , m. kramá w kotci, t. w

baud prodáwající, Budenkrámer, stránka

256.

Koka, nástroj k boení zdi, Sturmkatze,

1081, 7.

Kol, f. kolba. W koli, 739.

Kolba, f.= klání, kolba wc horší jako

turnaj, 739.

Kolec, m. kdo w kolbách kle, Turni-

rer, 678.

Komo, m. k, 843.

Komoniti se, = wypínati se, (r. komo)

363, 35.

Komonstwo,= kon, fig. družina, Gefolge.

W 1075, 19 zdá se splýwati obojí wý-

znam, a sice kropiee wztahowati se ke

komonm, ostatek k družin
,

již tu po-

pisuje.

Konitý, adj. hebík, 297.= špiatý.

Kosteník, m. kdo kostky metá, Wiirfel-

spieler, sir. 259.

Kot,^ kácení. Na kot, 960. t. hned na

rychlost ; cf. pekot.

Kozie nohy, 259, 2. Sperrhaken, Geis-

fuss.

Kra, f. celistwý kus, Masse, Klumpen,

186. Kra ledu, zlata atd.

Amc/, = krátím, 1099, 8.

Kradba, f. krádež , kradená wc, das

Gestohlene, 259.

Kralowatel, m. kralující, 596.

Kramol, m. kramola f. (cf. rus. kra-

mola = baue w národu) baue, nepokoj,

Zwist, Aufruhr, seditio. IVawrátíš wše bez

kramola, bez zpowání se , bez odporu,

ohne Widerstreit, 369.

Krásiti o kom, t. pkn mluwiti, psáti.

Aby krásil o dobrotiwých, 595. Na jiném
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míst Štítný takto : Co bych krásil o ne-

nuidrém šílenci hlúpéni , lépe na bukati

jako na howado nerozumné. Ms. Rozm.

A>«i7fí?f</, = chrastawý, nelepý, rauh, 90.

Kiestm, part. pass. = kreslen, getauft,

298.

Kiícedlný, kiweliiý, adj. (r. kiw) =^

neprawý, kiwý, unrecht , widerrechtlich,

kiweln slíditi, 216. Kiwedlný lowk,

218.

Krle, f. ocas? 1115, 20.

Krokot, m. žlutoerwenost
,

(cf. lat,

graec. crocotus r. crocum;= Safran). Owoce

w krokot dosplo, t. uzrálo tak, že barwu

žlutoerwenau má, 172. W krokot aneb

prosted žiwota sme w smrti ^ totiž když

bujn jako krokot ktwe náš žiwot, jsme

w smrti. Štít. Rozm.

Kropenina, f. tkanina kropenatá, gespren-

gelter StoíF, 255.

Kropí , m. (gall. croupiére) ím se

hbet kon pikrýwá, pochwy, 1075, 19.

Kupne, adv. hrub, grob. Mn se

krupn mele t. zle se mi wede , 374.

Podobn : krupn se mele wšemu swtu.

St. Ski. I. 203.

Krušiti, n. ndk. (r. kruch = kus) ^ na

kusy tískati. 15.

Krutost, f. str. 20. na dobrau stranu

tolik co udatnost, chrabrost.Muth, Tapferkeit.

/iTrí/cA/e, f. = kostka, Wurfel, 213.

Knjza, f. die Krise, crisis, 809.

K sobsim ^ k sob samým, 6.

Kšice, f. dlauhe' wlasy, 951.

Ktwehu - k vvtli, 1101, 11.

Kuršit, m. med. lat. cursetus et corsetus,

gall. corset. = thorax, tunica, 1075, 17.

Kwap, m.(rus. též wap. cf. graec. ^a(frj='

barwa) = rudka , rubrica fabrilis, Rothel.

Dadie jí kwapa, t. cerwenosti, krásy, 33.

/íí/ = který, qui, 4.

Lacino et lacno. Lacino koho wážiti,

gering achten, 734. To mu dáti lacno,

165. t. lehko, snadno.

Lada, f. bohyn krásy ; díwka. Nejkrašší

lada, das schónste Mádchen, 100.

Ladný, adj. leskný, nitens, glánzend, n.

p. eka. 3. § fig. krásný, schón, niedlich.

Laje,L kupa ps, Hetze Hunde, 1121, 8.

Lákati, neut. žádati, chtíti, cupere, ver-

langen. (cf. lakota, Gierde). Lákal s skrá-

lowým rodem smiesiti, 448. Lákaje zem
Lužnické dobyti, t. chtje, žádaje, 486.

Mec hlawy láká, 1094, 20.

Láni, verbl. laji = štkáni. Lánie psów, 24.

Lap, interj. náhle, leda bylo, aufs ge-

rathewohl, stracks. Pták nesmje lap hnie-

zda klásti, t. neopatrn, kde koli, 141.

Miídrý ne lap koho slowem winí. St. ski.

111, 109.

Laskati, cn. ndk. = objímali , hladili,

milo\Yati, 54. (cf. láska et sansc. las = am-

plecti, ludere, jocari.)

Laziti, et lazit se= lézti, 838. Kde s
on liud kryje lazé, 1088, 17. Had po

skalách, 1091.

Lazuka, f. co leze, reptile, kriechendes

Ziefer. Lazuky 54.

LéCf /éc2=lehnauli, 820.

Lée, str. 674, part. praes. = létaje (Lé-

tám, léci, ut metám, mei.)

Le(7/s, =leda ísi, íkoli. 771.

Le, - le, bud - neb, seu - seu. Le libo

le nelibo. 711.
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Lednu, í\á\. leda, ausser. Ledno u dwora,

110.

Lehkij powédti komu , t. ne na hlas,

leise, 277.

LécJu ni. procer , optimas 3. (conf.

š-lech-ta, et lícha = záhon weliký.)

Lejchér, m. cf. Leiher, locator. Welesl.

Lejcherewé t. lichewníci, 199.

Lekoícati = léili, fig. howti bichu,

945.

Lemez, m. bewno, trám, heda, Balken.

Powisneš u lemieže, 218.

Lepí, comp. nom. lepý = lepší, 786.

(cf. mní = menší.)

Lepota, í. dobrota, Giite, 196. Jindy =

krása.

Lepotworný,díá'].= krásn twoený, wohl-

gestaltet, 22.

Léšie, (leští) = lískowí, Haselslaude,

161.

Letadlo, n. co Ie'tá, k. p. pták.

Ltorost, f. ratolest, 6.

Lib -lib, místo libo- libo, t. bud - bu,

seu - seu. Lib kúp' lib nekiípí, t. nech

kaupí nebo ne, 224. Libo málo libo wele,

249. ili kup— nekupi radji imperat. ?

Libitý, libiwý, libowý = torosus, flei-

schig, 962.

Libika, f. dem. nom. libice = milenka,

Geliebte, 629.

Lidm, adv. (r. lid.) =wlídn, 224.

Liché osle, 755. t. samotné, jedno.

Té cti nebu lisU, 918. t. prázdnjší, zba-

wenjší. (3Is. zlyzi).

Lišice, f. pílišnost. Lišice není dobrá

[cf. nimium vitiosum], 686. Lišici páchati,

luxuriari. Štít. alib.

Litba , f. = zloba , zlo, (ex lititi, r.

lit, ol. Ijut, cf. litnost) Litbu Iwoiti,

361.

Litkupní lidé = kteí pi litkupu jsau,

1047.

Litnost, f. = litnost, ukrulnost, Grausam-

keit , cf. lutý s. Ijutý. Sprawedlnost nazý -

wají hroznost a litnost. 344.

Loúcie, str. 94. part. v. lokati, schluk-

ken. Verš. Ilofmann : gelafft.

Loktuška, f. (Isai. 3.) Loktušky tenké

na str. 338. Vulgáta = theristra,t. záwoje,

raušky, jimiž hlawu a twá zastíraly, let-

niky. [Loktuše wlastn tkanina platnná

neb wlnná, plachetka , šat. cf. Lacken-

tuch.]

Lopota, f. lopot, m. = starosl. pée,

Kummer, Miihseligkeit, 686.

Lpti, lepti, njk. ndk. pipojenu býti,

kleben. Nelp nikakž, 674.

Lubice, f. libice, milá, cf. libicka.

Luimy = luíme, stílíme, 947.

Luiti se ke cti = kloniti se, 1099,25.

Iw/u sedla, Bogen am Saltel, 1124, 37.

Luna , f. wlastn sw tlo (cf. lu-x).

Luna w noci bieše, t. msíná luna, Mond-

schein, 11.

Lutý (liutý) = lítý, saevus. Lutost =

litost, saevitas, furor.

Lysec, m. lysý, bezwlasý, Kahlkopf,

706.

Lzati, n. lízati, lecken. 48. 631.

Machnauti rukau = quassare. Lib. 5.

Manstý, m. monasterium, klášter, 197.

Matera, f. matka, .688.

Matormj, adj. (cf. lat. maturus; o pro m,

ut rozomný), matorný nebo zoriwý lo-



1231 WYSWETLEM SLOW. 1232

wk, seriiis, ernstliaft, 348. Znamení tž-

kých nrawó\Y a matorných na clowku,

3-19.

Masný, adj. maso mající, fleischig. Jelen,

187.

Matný, n. p. lowk, t. obyejný, spro-

stý, nízký, 828.

Mcek , cka, m. (r. jme) jmenowec,

Kamensvetter, 488. 418, 24.

Mdnec ^ médný peníz, 236, 23.

Mch, m. = pytel. Utopen w mše,

955, 18.

Ment, comp. = menší, 669.

Mentiti, act. cf. mentiri = lháti. Co

mluwíš, to wše mentíš, 279.

Mstise, n. místo, kde co jest. Dm
s mstišem, 1047.

Métec, tce, m. herców, mtców, 165,

snad meta , haze ili zápasník, cf. msti

k. p. hlínu, kneten.

Metn, adv. we zmatku matn, wirrig.

Aby ho tak metn jala, by sama w tom

neostala. 150.

Metu, másti = motati, wirren, n. p. obilí,

132.

Mier, wiz mír.

Miera, w. míra.

Militi se, komu = líbiti se, gefallen. Ze

se jí nemilil, 174; že se tob nic ne-

miiiu. ib.

Minowati,-Vi}\ = míjeti , vorbeigehen.

AVždy jeden kól minowati, 1. wynechá-

wali, peskakowati, 132.

Mír, m. swt. Wšeho míra t. wšcho

swla, 27. Mír wes po nm ide, 6.

Mir, (mier) m.'= pokoj, Ruhe, Rast; bez

wšeho mieru, 378. (cf. pímí).

Míra, (miera). f. Mass. Budeleli jmieti

mieru a k bohu prawedlnií wieru, 192.

Mnich, jsa w té miee, wida jej w ústa-

wnej wiee, podá jemu mnichowého ru-

chá, 185.

z Mstnan, t. z mšan, 1063, 17.

Mška, miska, (mieška) f. rznice, bau-

ka, newole, Bieše mieška a wálka mezi

nimi, 533. Uiniti miešku, 539. Ta mieška

trwala dw let. 557.

Met, mtu, m. Das Muth, míra 30 m-
ic obsahující, 1065, 6.

Mlaštiece = mlaskajíce, 1115, 23.

Mlat, m. nástroj wojenský, Streitham-

mer, 15.

Mlcenec, nom. fictum = mlení. Lepší

mlenec než wolanec, t. lépe mleti než

se hlasití, 846.

W mnozí pro w mnoze od adj. mnoh.

W mnozi i u mále. 150.

Modlitewnik , m. modlitebník , Beter,

Fiirbitter 216.

Morana, f. bohyn smrti. Z wesny po

moranu, t. od mládi až do smrti, 17.

il/o/owMí = prowazec, 1152, 19.

Mrastifi se = wraštiti se , faldy dlati.

Rúcho aby se nemraštilo, 737.

Mrkawý , adj. mrakawý , temný. Nad

mrkawy šumy, t. nad temné lesy, 44.

Mtuow, v. met.

Mútiti, n. p. wodu. - kaliti, 1. Muten,

mulný ^ smutný.

Muzebojce, m. homicida, 3Iórder, 237.

Mui-ohojstwo, n. homicidium, Mcnschen-

mord, 86.

Myslce, f. dem. nom. mysl, Sinn, Gemiilh.
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Lehké niyslce byli proli komu, leichleu

Sinus seyn, niclit achleii. 080.

'ISa. Pro "na = pro ona, 154.

ISaííali se císaem , t. wydávvati se

za. 534.

Nateti, dk. iiaírafi, ndk. = nabrali,

nabírati wody ald. scliópfen.

ISadjednjší, (super.) sad to nade wše,

co kdež jest jedno, t. bh, 668 ; nejjed-

njší, prosto jeden, absolut ein.

ISádobný, adj. (r. doba, forma) sliný,

formosus, wohlgestaltet; panna, 301 ^ mlá-

denec, 306
;
postawa, 310.

ISadsada, f. 168, nco nadsazeného,

zde žer, o níž prwé mluweno.

Níidstúpení, n. nastaupení, Antritt. Drž

mieslo, kteréžtos až dotawadto otcowým

nadstiípením držal, 598.

JSadtrutiti, cn. dk. trautiti, udeiti, za-

raziti, tisknauti, stossen, driicken. By byl

jho kto Idy nadtrutiw , nebo kterú wálkú

nuítiw, bylby welira wiece mdlejí (t. Ale-

xander), 167, t. kdyby ho byl kdo pe-

padl, tiskl. Podobn : Smrtí nadtrucen,

mote oppressus (Proch. peclnvácen ib.)

Pulk. Náboženstwím nadtrucen a pohnut.

Ib. Welmi ji ta e nadtruti, t. zarazila,

pohnula. St. ski. 3, 4. Srdce mé levými

ranami nadtruf. Ms. modl.

Náhoní , m. kdo komu co nahání,

pomocník, 708, 18.

Nach, dem. nasec, m. purpura. 755.

Nakládati, komu = ']t\\o strany se držeti,

jemu pomáhali, 469.

Nakladen jest komu, t. nakládá jemu,

pomáhá jemu, stojí s ním, 450.

Náleznij siíd t. který nálezem se dje,

270.

Nálícha, m. homo impetuosus. Rozk.

Jestli nábožný— djí neudalný jest a jako

odjatý chodí, nebo nálicha jest, 343.

Nalit et nálet, adv. (r. let) = rychle,

náhle, flugs, protzlich, 142.

Námstwi, n. místo, Stelle, Amt. Jehož

(Krista) jméno a námstwie nositi t
wrie, 596.

Nápas, f. nehoda, Ungliick, Zufall, ae-

rumna. Mat. verb. Báti se napásli. 141.

Napiiti, (napieciti mel. napyiti, pro

napuiti cf. wypuiti, bicho atd.)n. = na-

strili. INapieiw svvým džbánem na ni,

rozbi Ježíšovi báni, 409.

Naplacowati, ^ naplácati, nastawowati.

flicken. Latinský jazyk eckými slowy

naplacujíce, 672.

Naraditi, n. koho k emu namluwiti

radau, mít Rath wozu bewegen, 679.

Naricati, njk. = naíkali, 2. (Anal. ma-

cati, makati, tycati, tknu atd.)

Násep, f. zwýšená zem, Wall, 829.

i\^asM«, anschutlen. Nasul hromadu pra-

chu, 757.

Nasíwati. Dobrowoln wšickni na smrt

se iiasíwají^ 286, 27. místo : nasnvají.

Tištný klade : poddáwají ; cf. wsíwali se.

Natba. W natby (vv nadby) = nenadále,

821.

Naw, i, f. (cf. sla. naw = umrlec; cf.

na\viti = tódten, r. nyji) = hrobka. Krok jide

do nawi (mel. quam nawy), 88. Tlo pi

pohbu do nawi se položilo. Boek z 3Is.

Ustlaw jiným w nawi bydlo, 1079, 25.

Nawisti, imperat. v. nawisliti (sla. na-
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Avstiti) nawštíwiti , n. p. núz,i pátel,

917.

Nebojafý, adj. kdo se nebojí, unfiircht-

sani. Proti nebojatým moc swého práwa

ukázati, 719. t. proti wzdorujícim, smlým.

Nedá, adv. leda, le, ausser, 699.

Nedakterý, adj. ledakterý, jakýkoli, n.

p. zboží, 114; pe nedakterá, 124.

Nehda kdy, str. 123. = nhda kdy, t.

nkterým asem ; cf. tehda.

Neklid, neklud, m. = nepokoj, Unruhe,

166.

Nekijprosf= lenost, 1168, 13.

Ne lap, v. lap.

Nelepota, f. (cf. lepota) nectnost, Un-

tu^end, Ungiite, 678.

Nemozena, part. pass. = nemohla býti

setína, 320.

Nemsti (zsL nic sob eho) = newážiti,

nedbáti, 319.

Nepíle (ne-pile) mi tím, t. nedbám o to,

845.

Nepodobné skutky, 684. = neslušné'.

Nepotekl, v. potknu.

Neprázd, neprázde,-dm f. negotium.

Má dobru neprázd, t. má práci, co dlati,

689. Za neprázdní, t. když co dlati, 293.

bei Nichtmusse.

Nepieteliwý, adj. unfreundlich, 343.

Neádný, inconsultus, 1122, 6.

Neroda, f. nechu, taedium. Až do ne-

rody, 945.

Neroditi o kom , 246. nechtíti, nemi-

lowati ho, nestáti o. Nerote býti, 699.

t. nechtjte býti. Nero s miítiti, t. ne-

muC se , 395. Nerodiese wníti, t. nechtl

wjíti, 1064, 10.

Nerodstwí, nerodstwo, n. zpaura, wzdor,

Widerwille, Widerspánstig-keit, 448. Ne-

rodstwí bratra swého král Wratislaw

skrotil jest. Pulk. alib. Nerodstwo nám

nejwíc škodí, 798.

Neruzené, (ruditi, r. ruda), kopie neru-

zene' barbau ot inohra wzatií, ale wlast-

n rudu zlatu, t. nebarwené , nepoteno

barwau atd. 1075, 21.

Neslinost, f. škarednost , Hásslichkeit,

§. moral. = nectnost, Untug-end. Dwoje

neslinost we wšem jest protiw jedné

šlechetnosti, 686. (inter duo vitia virtus

in medio).

Nesmiera, (nesmra) f. nestídmost, Un-

mássigkeit, 371, 918,

Nesmierný, (nesmrný)= nestídmý, un-

mássig, 233.

Nes7iad^ nelze, nicht leicht. Dojdeli této

paterý wci , nesnad by jie muž její ne-

milowal, 682.

Nesnadný, adj. diíTicilis, newrlý, schwer

zu behandeln, n. p. pán, 704.

Nespt, chodí jako nespt, 841. dis-

cinctus ?

Nestanená rada, 158. forte legendum

nestatená.

Nestate, i, f. nestatenost, Schwache,

infirmitas, 685. Jsme nestate sebú sami,

757.

Nestateiti, njk. neslalenu býti, schwach

seyn. Nenie ten, ježto nestatei , ani ten

ježto usiluje w nm, 342.

Nestatený, adj. slabý, schwach, n. p.

ženy, 685.

Netáhnauti, nedleti, nemeškali, 828.

Neláhnauli-až = solwa— již, k. p. Nelaže
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(netáhl) jmu rieci brže, až s Judas pes

zeJ »TŽe, 172. Podobn: Netáhne den

býti, až král zwie náš píjezd. Let. troj.

ISetbairý ^ neáhiúý, 777.

ISezwarný, adj. nedající se ZNvaí-ili, un-

kochbar;fig. twrdý, syrový, roh. Bídnice

nezwarná. 80.

Neithlasno, n. nemaudrosl, Unklugheit,

cf. whlas. Newhlastwo lidí neumlých,

Unverstand, 585.

Neicsf, str. 7. w originálu newsti, t.

newí, 3 pers. praes. v. newdti (cf. jesti).

Newiesfe = neysile, 1067, 8.

IS'ezroda= nízký
.,
neestný rod, 1096, 3.

Niceti, (r. nicaC, ut pronicaC atd.) nici

ležeti, kloniti se k zemi, nicieše, 3. pers.

praet.=nicela, 353. Dlíího niewši (nice-

wši), sir. 271.

fiicí, adj. sklonný , cernuus, gebeugt.

Chodí swú wrií nici, 232.

Nosce, f. nosící, Trágerinn, n. p. ko-

runy, 602.

Nraw, m. nyní: mraw, Sitte, 86,755.

Ny = nás.

Ny. Na 'ny = na ony woje, 1118, 1.

Nýti, nyju = mru, chadnu, sterben,

schmachten. Hoem nyju, 56.

Nzeti, njk. = mizeti, tabescere (cf. nze

et mze, ut nraw et mraw). Na twé

nepátely nzch , 64. nechadl jsem.

Proch. ib.

Obú^ obak.

Obak, adv. obá, comp. pedce, doch,

21 et 680. Jakž najú obá nezbude, t.

když nás dwau pedce nezbude, 151. Zle

sé tak obá pokludi, 1079, 16.

06écáicfl/e »= slibowati, 1098. 32.

Obih, m. hojnost, Uiberfluss. Obih ktweše,

t. hojnost kwtla, 43.

Obiinýy adj. hojný, reichlich, abundans.

Obižná milost, 586. iiberschwenglich.

Objetiti (objitili) se, schwiirig werden,

n. p. bolest. 634.

Oblaciniti se komu, t. laciným, newáž-

ným se státi, vilescere, 757, 29.

Oblaiti se, (r. ob-wlaiti) = obléci se,

1143, 8.

Oblášen = obláštn, singularis. Pro swú

lenost. 920. t. wýteen.

Obliiti = ozdobiti. Zbožím oblien t.

bohat, 872, 7. (r. líiti).

Obložiti se, eho=^ oddali se, sich er-

geben, n. p. pokoje, 141. libosti; Štít.

žebrání. Id. By se tak již obložil w domu

atd. 920. W take'm marném obložení,

ib. t. zahálce, 1084, 27. Rozkoši se ne-

obložíš. 1099, 1.

Oblud, m. klam. Netbaje wšeho obluda,

1082, 7. 1084, 27.

Obluditi, n. = oklamali. Liška obludí tur

jarohlawý,24. Nejeden se tím obludí, 1 098,6.

Oblázenie, n. klamání. W mej einenie

oblúzenie, 389.

06Aiarfí7« = obwnaditi. Jedem skonenie,

1129, 36.

Obora, f. okrslek, objem, Umfang, Um-

kreis, n. p. obora swta, 649. Strany w
jedné' oboe stworu wšeho, 654.

Obora, 1121, 37=transg. ab inusitalo

oboru pro oboju^ inf. oboiti.

Obraci se, fut. = obrátím se, me conver-

tam, 787.

Obrtli, v. prak.

06sowOM?7e = ustanowiti, 1037.
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Obsuchu, 3. pí. praet. verbi obáuli =

obsypati, 97.

Oi, 3. sing. prael. Oiji= ožiwli. Ryba

oi t. ocila, 403, 21.

Oista, f. Reinigiing, n. p. železem,

972. PHsaba oisty, Reinigung-seid, 990.

Oisfník, m. kdo tu pi-ísabu skládá, ib.

Odbéiné, n. trestní plat za odbbnutí

od swého pána, 729.

Odiiice, f. odw, Gewand, 252.

Odjafý, adj. Jako odjatý choditi, t.

jako wytržený, 343.

Odjednati koho, t. odstraniti, wegbrin-

gen, beseitigeu; poruníky, 464.

Odiwný = podiwný, n. p. Odiwná šlechet-

nost, 761. Odiwná božská welebnost, 765.

Odléti, on odléjie pokutu, t. showíwá,

769. 1. dlíti.

Odlewti,n. p. pomstau, 768. Abychom

my neodlewjíc k nmu pistúpili bez od-

tahu, hned, 773.

Odoieti, módo odolati, = pemoci, wi-

derstehen, abwehren, n. p. pohanm, 45.

Odoln, (r. odoieti) -wítzn? 1148, 6.

Odwlúiti se eho= odtáhnauti se, 864.

Ohledali. Což ohledal jest, t. co na-

lezl, shledal, 610.

Oklubnice, f. raubení, Brunnenschrank,

229.

Ohraditi práwo, str. 613, sein Recht

verwahren.

Ohroma, f. n. p. baue, 342. t. ohro-

mení, pedšení.

Oc/iO/ý>=ochofuje,ochotn(íiní,ll 17,16.

Okojte se = ukojte se, 1113, 12.

Okwasili swatbu , 1. kwasem oslawili,

435.

Omren w zlosti = omráen , benebell,

917.

Omý/^7^^ osekati, les ; fig. zbíti, 947.

Omziti,{íorle legendum omiil? v. mha?

Aby omzil obliej \v oleji , str. 62,

ut exhilaret faciem in oleo. Vulgáta Ps.

103, 15, aby obweselil (wyjasnil, stkwaucí

sob uinil) twá olejem. Proch. ib.

Onice = ojnice, oj, woj, Deichsel, 800.

Onseh, onsah, m. (r. on -si) ten jistý,

der Gewisse. Od onseha Jindicha, 116.

Opatrowati, n. p, hlawu, 614, besich-

tigen.

Oplakati^ omyti, abluere.

Oplaniti se = zplanti, 1097, 33.

Oplecie
,

(opleí , r. plece) = ozdoba

okolo pleci (porow. sla. oplecie = wrch

ízy ležící na plecech , lišící se barvvau

od ostatku toho odwu, býwajíci portami

ozdobeno, Schulterzierath), armilla. Mat.

Verb. Bohem. Zdá se slowce inaures

Vulg. Isai. 3. náušky Proch. omylem tu

peloženo býti.

Oplynaufi, njk. utopiti se. Mnozí w to

ufajíce jsú oplynuli, 634.

Opowd, f. Anmeldung, 968. Opowdné,

n. plat od opowdi, 969. Opowdieti,

978.

Oprawce, m. str. 721. spráwce, An-

wald. Oprawec, str. 134. Gewehrleister.

Opsti, njk. = w psa se obrátili, ein

Hund werden, 245.

Orliník, m. 1'dk nazvván s\v. Jan ewan-

gelista, sir. 500. [Aquila = lectrum s. ana-

logium in forma acinilaí alas expansas

habentis confectum, in quo libri ecclesia-

slici, quí in ecclcsia leguntur, reponuntur;
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qua quidem aquilae specie s. Joannes

Evaiiirelista desiífnalur. Du Kesne.]

Oruiie, u. orudí, braíi. WalTen, 23.

05*>ri, (osíci)= osáhnauli, uinfassen, 649.

Ostatiy dk. osfúwatL ndk. koho = opaii-

šlli, verlassen. Ty mne neostáwáš, 787.

Já tebe ostal, ib. Žehy toho neostal, t.

od toho upustil, 808. [ostál errore].

Ostaviti se eho, t. nechati, unterlassen,

257.

Ostrabitise^ repr.=zotawiti se. posilili se,

sih ermannen, 98. (sic. strábití=hojiti. Plk.)

Ostrádati swé wle, t. ostati, pustiti, 893.

Ostúpatiy= mskaú, dlíti, 1121, 2.

Oswt, m. oswéta, f. oswícení, swtlo,

Licht, Glanz. Slunce w swcm oswtu, 92.

Plná nebeské oswety, 389.

Ošklúdnauti, (r. skud? oskudti = ochu-

dnauti rus.) = zhubenti n. zaškaudnauti ?

vermagern. O nmž by w mlýn co húdli,

snad by pod stechu oškludli, 167. Wiz,

by neoškludl té swáiosti, pijímaje, jakožby

tob hodno bylo. Stit. Ms. Opat.

Ot, m. otec, str. 1.

Otázafiwá slowa, str. 553. t. otazo-

wací, Frage.

Otíh\ m. otec, 13. 1094, 23.

Otecký, adj. otcowský, váterlich, 12.

Otný, indef. ofen, adj. otcowský, pa-

trius (r. ot.), 4,

Otpora, f. odpor, gerichtlicher Wider-

spruch, oppugnatio, 998. Otporník, m. kdo

otporu iní. Ib.

Otrap, m. = otrapa, 1120, 8.

Otrapa, f. trápení. Leiden. W diwné

otrape na zem padla, 269. W otrape u-

snula, 290.

Otmtiti s, (trúliti = stossen, cf. pol.

tracic) = odrazili se, sich abstosscn. Mec

jeho hUnv se otruti, 162. Kopie mdlé

se otruti, 1122, 3. 7.

Otrie, (otrž), (r. otrhnu), f. chycení

(ptáku), Fang-. Letí jako na otrzii, 239.

>váznií, jako ptáci na otržni, 719.

Otsiesti = odsednauti, 970.

Otspíleti komu , t. spíle, žert mu za-

hnati, Scherz verlreiben, 235.

0//rt/(a// = meškati, zogern, 851.

Oí/wší7i = ulehili, 1128, 37.

Otwoiti, n. bránu, t. ole^vííti, 30.

Owar, m. owák, Scháfer, 389.

Ownie, (m. cf. nm, Ofner, Ilafner),

hrní, 256.

Ozra, f. blesk, Glanz? W tejž roz-

koši, w tejž ozrai Aleksander mysl o-

mraci, 167.

Oz,rastwo, n. = ozrac. Pro weliké ozrac-

stico , pro rozkoš i pro bohalstwo atd.

1074, 17. et 1110, 34.

Pahuba, f. záhuba, Yerderben, 49.

Pachrb, m. pahrb, Hiigel, 19.

Pachtiti = n. p. ruce w mluwení aby

nepachtile (duál), t. neházely se, siln se

nepohybowaly, 782.

Pa/ros = škoda, 1116, 13.

Pakostiti — škoditi, 257.

Pa/osmý = škodný, 1131, 34.

Paky, adj. pewrácený, zlý, 205. (cf. pak.)

Fawos= panské poínání, 1099, 2.

Panowání, (jurid.) = Beherrschung, ein

Executionsgrad. Jalowé, když, kdo je

wede , ddin ješt neužíwá
;

plné, když

užíwá, 994.

Papei, m.knz wrchní, Hohepriesler, 10.
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Paroh, m. otrok, Sklave, 15.

Partéka, f. (z lat. partita) = kus, n. p.

ržená t. z režného chleba, fig.^ žák chudý,

že od parték žiw býwá, 946.

Páry, pl.^máry, Baare, 73.

Pášu, (arant) 1.= páchati = orati; d-

lali.

Pawlaka, f. paludamentum. Židek Ms.

králowské odní, 391. (r. wleku).

Paže, f. brachium. Uista paži, 13.

Pehmiš, v. behmiš.

Pele? TOlo místo, str. 365, jest, jako

mnohá jiná w te'to básni, od pepisowatel

pokaženo, aniž miiž napraweno býti, do-

kud se zpráwnjší pepis nenalezne. Zatím

platiž toto domnní. Pel neb pyl f. jest

drobný prach. Snad býwalo též pele f. a

pelu asosl. Chllbych to místo takto zm-

niti : Zlé se mele, smrt nám stele, pojde

z nás smrdutá pele.

Pa^ro«?aí^= opatrowati, hledti, 1074, 8.

Peku se = starám se, 1130, 14.

Pstúna, f. pstaunka, Pflegmutter, 308.

Pšec = pší, Fussgánger. Pšcem dat.

pl. 1103, 34.

Pile, na str. 358. píleti = snažiti se.

Píle, f. = pilnost, snaha. By jí k tomu welmi

píle, 792. Budiž toho najwiece pile (quod

lamen potest esse partie, praes.) Uenie

jeho bylo píle, 928.Snadby lépe bylo werš

takto zmniti

:

Pakli rtu s lowkem píle,

ostíhaj se smrti mile.

Plát, Brustblech. 1102, 5.

Plen, m. koist, praeda, Beute, 742.

Plaz, m. plzké místo. Píkí plazi,

1088, 16.

Pleska, f. rostlina, roscopa. Ms. lex.

taraxacum, Sauschnabel. D.

Plodistenstwí , n. plodnost, Fruchtbar-

keit, 340.

Ploštili, cn. n. p. ei, slowa, = šíiti,

mnoho mluwiti, 781, 782.

Plowu, str. 287. Moe plowe, fliessen,

strómen.

Plk, m, pluk, Haufe, 4.

Pl, f. tlo, Leib, Fleisch, 9.

Plze, f. užitek. Plzn dle t. pro Užitek, 1.

Plzno, neut. adj. plzen (plzný) = úžite-

no, 20. (r. pl - z, cf. pl - ný.)

Pnwie, n. powí, pn, Stámme, 185.

Pobeda, 1095, 8. transg. ex pobditi,

pobzu praes. ut wida ex wizu, widti.

Pobha = autk. O pobze newdúce,

1125, 10.

Poech, poce atd. praet.

Pocen, part. praet. v. ponu = pocaw,

170. Poenše^poawše, 785. 1078.

Poest, f. poeští n. est. W poest

míti = ctíti, 645. Bez poestie t. beze cti,

288.

Poestné, n. dar w poest, Ehrenge-

schenk, 730.

Podkoni, (podkonie) m. satrapa, Weleš.,

Stallmeister. 148.

Podlinky, pl. str, 239, lemowání sukn,

Saum, Rand am Kleide.

Podstúpit, hrad ^ wojensky se piblížiti,

568. Ti nás podstupowachu
,

grifTen uns

an, 534.

Pohodlen, (def. pohodlný) komu w em,

t. úžiteen, str. 678.

Pohon, phon, m. pohnání k saudu. Vor-
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ladun^, Beschickung', str. liO. Póhoii do

Passowa, 950, 37.

Pohoniti (k saiidii), vorladen, beschi-

cken, 610.

Pohiiba. f. záhuba, zkáza, Untergang,

Yerderben, Ungliick, 158.

Pohýliti, cn. dk. pokryti. Wody zemi

pohýlily, 772. Cf. halili, hauliti.

Pohýi'ifi^ poblauditi, 759.

Pochlebati^ 937. z domyslu teno místo

pochlebuji, což smyslu i rýmu odporuje
\,

chlebili jest jísli , žiwu býti; pochlebati

tedy jako zažíwali, zapíjeti (?)

Pochop^ m. str. 650. pochop a pí-

stupek poznáwati boží welebnost, Anlass

und Weg zu Kenntniss atd. Podlé po-

chopu každe'ho, Fassung-skraft, 770.

Pochotiiosf^ f. líbeznost, rozkoš, An-

nehmlichkeit.

Pochofný^ adj. libý, píjemný, angenehm.

Když jest zde tak pochotno pítele milo-

wati, kaká tam pochotnost w té swaté

milosti bude, 770. Pochotnost pokoje,

777.

Pochyiti se, zachtíti se, str. 176.

Pochylen^ snaden. To j'mu zdá se wše

pochylno, 1080, 23.

Poklínati sebe = zaklínati se, betheuern,

verlluchen, 693.

Pokluditi se = pomiíti se, 1079, 16.

Pokníenstwí^ n. za swatost mají, str.

343. pokníení, id. = pokúrnost, pošmaur-

nost, finsteres Wesen.

Pokobiti se = zdaiti se, gelingen (cf.srb.

kobiti = augurare; koba, augurium, proprie

corvus), str. 107.

Pokon, m. skonání, Ende, str. 179.

Pokremné^ n. plat z krmy, str. 785.

Poki-estiti^ pokrsfiti --^ poktili , taufen,

282. 284.

jPo/27 = páliti. Zem s' wse ohnm poli,

1081. 26.

Poluiti se = podaiti se, k. p. dti, str.

686.

Poluzené, (liíditi = klamati). Bez pozlaty

poluzené 1075. 20. Temné místo; snad

tolik co bez pozlaty klamané, falšowané:

nébrž prawým zlatem se stwaucí komon-

stwo.

Poly^ pl. (pl) m. polowice, 1074, 23.

Pomatati, polisknauti, unterdriicken, be-

driicken. Od smrti pomatán, 365.

Pomtti se = pomalu se, misslingen,

táuschen, fehlschlagen, 147.

Pomiluje sla. = smiluj se. miserere, 27.

Pomisati= pomizeti, verschwinden. Chut

náboženstwie pomise, 780.

Pomluwu míti o em, t. mluwiti o em,

653.

Pon^ adv. tuším, mích deucht, etwa,

680. 1075, 12.

Ponoše^ ponoška = druh ženského šatu,

1128, 6.

Ponožka^ f. pták wábný, za nohu uwá-

zaný, 238.

Pop^ m. bono sensu, = knz, 1073, 30
;

kniežata popowá^ t. knžská, 1069, 5.

Ponuce^ t. ponukl, aby jeli, 151.

Poprawa^ f. poprawení, sauzení, Schlich-

tung des Processes, 3. Nei nám kiwé

poprawy, richte uns gerecht, 379. Kteí

(poprawce) od kniežat poprawu mají neb

od pánów, 741.

Poprawce^ m. saudce, Richter, 741.
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Poprnúti k nepátelóm ^ bžeti, 1115,

18.

Poekadlo^ n. proverbium, 9.

Porustwí^ porucenstwí, 312.

Poruka , f. porucenstwí , moc, Macht,

145.

Posel initi, 699. = ízeni, dílo, jednání,

Geschaft, Yerricbtung.

Poskijsci Cposkysfi) = poskylnauti. Po-

skysci se peden w smrt, t. zastaupiti ho

živvotem, 154.

Pos/e = posléze, spáter; najposlé, zuletzt,

752.

Pósobce = píisobce, initel, Urheber, n.

p. temnosti, 766.

Poslúpenstwí^ n. poslaupnost, 976.

Posoka^ f. Oku libosti dáwá posoku,

165 et 755, t. potrawu, což figurn;

por. pol. posoka = cruor.

Pósobiti (psobiti) koho=sprawiti jej,

íditi, uiniti , auf Jem. einwirken , ihn

stimmen, 683.

Posošen^ posošný^ adj. podroben, pod-

dán, untergeben ; k zlému, 171 ; bh k

hubenstwu, 670; tlo k híchóm posošno.

,Šlit. alib. [Rad. socha, Pflugsech, fig-. rus.

= ást zem, jejíž držitel robotil u dvvora,

odtud: posošný lid, Frohnleute.]

Posošnost^ f. (v. posošen) = podrobenost,

poddanost, 667; k híchu. Štít. alib.

Pospliti^ na str. 359. Smrt wšeckerny

pry pospli^ z domyslu postaweno na

míst pospíle (od splili= spchati), t. sp-

šn odprawila.

Pospíleli bohem, 1. posmch sob initi,

žertowati, subsannare, mít Golt scherzen,

Gespóll haben, 234 ; ani pospílcje . . .

aby kým bylo pospíleno, 349. (cf. spíle

= žert, cf. germ. Spiel).

Postaty f. na str. 15 7, od postáti wlast-

ní, t. od swých lidi, poddaných.

Postaten^ postatný^ adj. z postáti, po-

mocný, helfend, wesentlich. Jest mu po-

staten, t. spoleník, pomocník jeho, jeden

z postáli jeho, 159. Jsa swým liudem

postaten t. sílen, 170.

Postawec, m. postaw, kus, tkanina,

Stiick, StoíT, z jednoho postawce riícho,665.

Posw;s= posaudím, 1091, 24.

Pošíwati se, proti komu, 1159, 27.

sápali se, (cf. ošíwati se, ošípati se.)

Potaz, m. potázání, rada, Berathen. Bez

potaza, 213. t. bez rozmyslu, hned. Swé

mysli potazem kiwým, 1079, 12.

Potknu se= uraziti, sich woran stossen.

Aby se nepotekl ijeden na jeho skutky,

684.

Potka, f. úraz, uhození, Stoss. Potka

neštstí, 629.

Pofkysení , vrbí. hnutí. Planety bží

potkysením toho nebe, t. hnutím, postr-

ením, Bewegung , Stoss, Antrieb, 659.

[cf. tkysati intens. ex týkati, r. Ik-nu

;

cf. rus. kosnuf sja = dotknauti se.]

Potoiti, (factit. ex teku.) = poslati,

wlastn uiniti, aby potekl t. bžel, sen-

den. Posla, 143. Potoí král posly swoje,

1078, 31.

Pofebowati = žádali , verlangen (alias

gebrauchen, brauchen), 1066, 13; mee,

1114, 37.

Potuchlejí, str. 662. compar. potuchlý,

diistrer. Rozum poluchlejí má, t. potuch-

lejší \ opp. jasnji.
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Potntskoirafi oima, 751.(Ps. 34, 19.)

aniiuere oculis, Vulg. pomíkati, Bib. Prag-.

1488-.

Pówab^ m. wnada, Reiz ; k smilslwu,

735.

Powéda, traiisg. ex powdli, 1095, 8.

Potcst, f. powídka,BegebenIieit, Histo-

rie, o kom, 233. Powst weleslawnú, 43.

Powdl jim tri powesti. 554.

Pówod ^ m. žalobník, actor, Kláger,

110. 612.

Pozdéhod, na str. 154. pozdním asem;

pozd, spát. Localis sine praepos. pro w
hod.

Poziiti, propjiti. as se ktomu po-

zicí, 176. Kon požiil t. pjil, 111.

Nepožiil bh úst k mluweni jediné lo-

wku rozumnému, 350.

Požitý = slaTÝ^ abgelebt, 1100, 6.

Pracný, str. 192. = nemocný.

Prak, m. nástroj wojenský k házení

kamení atd. catapulta, ballista, funda. Obrtel,

ást, jíž se pohybuje (?) 1081, 5.

Prase edie, n. pradti, wnuci, pokolení,

potomci, str. 311. Urkinder, Geschlecht,

Nachkommen.

Praw , imp. v. prawiti=rci, dic. § adv.

Jako praw woda stawená, t. jako, eklby

atd. 781. Neb tomu wiece lowk chce,

pro nžto jiného žádá , než tomu , skrze

nž chce jiné jmieti. Jako praw ktož iní

dobré skutky atd. 783.

Prawda , f. Ustawiti prawdu, ponere

judicium, Gericht halten lassen, 3. [Alias

prawda = justitia, jus, veritas].

Prawdodatný, legislatorius, 3.

Prawdozwstný, adj. Plamen prawdo-

zwsten, t. práwo, sprawcdlnosl zjewující,

juris nunlius, 3.

Prawedlnost= sprawedlnost, Gerechtig-

keit, 275.

Práwo, o práwu zemském mluwí Štítný

711, 25.

Prázden, prázdnost= as, Musse, otium.

K bohu w prázdni i neprázdní asto wzdy-

šíc, in otio et negotio, 688. Prázdnost

mnoho zlého iní, t. zahálka, otium, 689.

Prázden, prázdný, adj. mající kdy, as,

Musse habend. Prázden jest choditi po

tom, 680.

Pebíjeli, laupežiti, rauben. Pebíjal

jsem, 252. Peboj, Raub.

Pebojnik, m. laupežník, Ráuber, 259.

Pebywky, m. pl. nawštíwení, Besuch.

Paní jest na pebywciech, 115.

Pedade^ 3. praet. = bieše predade, erat

traditurus, 5.

Pedjednáme boží, 272. praedestinatio,

Vorherbestimmung.

Pedlud, m. obraz, widní, 1175, 28.

Pedu, w. pezší.

Pehromný, náramný , n. p. podiwení,

289.

Pekot = pekocení, Umsturz. Na pekot

= do cela, n. p. zboiti hrad, 494.

Pek^ m. pi, die Queere. Na peky,

136.

Preyt/o = peklal, praet. 1119, 22.

Pelest^ lest, klam. List. Clowk wšie

pelešti, t. welmi Islný, 171. Ta est iní

duši pelest, t. klama ji. 184.

Peluda^ f. n. p. dablowa, lauzení, lá-

kání ,
pelest , List, Veríhrung, Trug,

201.

40
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Peludstwie^ n. peluda, klam, šalba,

Tiuschung, Trug, 209.

P^m^wíí7^= pomi auti, 1065, 32.

Pepijchati koho
,

pewýšiti pýchau,

iiberstolzen, n. p. ruchem, 734.

Pesklidný^ peklidný^ adj. welmi kli-

dný, pokojný, 742.

Peta, f. hrozba, zakázání, minae. Komu

u wrnej pete uwí swé známosti, 925.

W dobrot nebo pete, 919. Pelu wzdá-

wati, Trotz bieten. 1105,8.

Fre/'íYž=hroziti. Stela se zdi, 1080, 27.

Petráwiti koho, n. p. jídlem, pewý-

šiti jedením, im Essen vorthun, 734.

Pewada, f. pekážka, Hinderniss. 160.

Pewážný = odwážný, skutek, 1123,33.

— n, 876. 900.

Pewratek^ (brevi a) m. pewráeení.

W tom nenie wiec nic pewratka, 1084,8.

Pewuzen, píwuzen = powinen , ver-

bunden, 111.

Pezší , comp. ex ped, ut zazší ex

zad = kdo ped námi jest, starší, 926, 7.

Pibezditi, t. pinutiti, bez deky pi-

jmti k emu, 295.

Pibiti komu = bíti, práti, schlagen,

priigeln. 252.

Píinný. Byl píinnjí, t. piinnjší,

wíce píiny, t. píprawy a poteby k woj-

n mající, geriisteter, máchtiger, 143.

Pidawowati peet t. pitiskowati,

1060, 2.

Pídruha , f. (r. drauh) = u plotu kul

silnjší, sustcnlamentum Bhmr., cedriíica

Nomencl. Saule im Zaune, Í32.

Piepora, f. pekaza, Hinderniss, 1085,

27.

Píjemník, m. kdo pijímá krádež, Heh-

ler des Diebstahls, 259.

Pichopný = nakažliwý, pichytliwý , n.

neduh, 506.

Piklece= piklecá, pikulhá, 844.

Pilúiti ^ pipojiti , n. p. msto ku

králowstwí, 572.

Pime, 3. praet. = pimkla, t. pidala

kwasnic, 225.

Pimiliti se komu, t. milým se mu ui-

niti, pilísati se, 923.

Pinuzení , pinucení. Bez pinuzení,

723.

Pipásti, k. p. winici, t. spásti, 749.

Pírok, m. co se pikne komu, ped-

hodí, spílá, Yorwurf, 389.

Pípeta, f. = hrza, hrozba, Drohung,

Schrecken (illyr. pretiti = minari). Pijíti

k pípet t. zhroziti se, 166. Král wšech

jiných králów pípeta, ib.

Pisezu= pisedím, 112.

Písnost, f. oprawdowosl, Ernst, 782.

Pístroj, m. stroj, der Bau, Einrichtung,

n. p. swta, 667.

Prnauti= prchnauti, fliehen, 38. (cf. pi-

prnu, poprnu.)

Probudu ,
probyti, prodesse, niitzen,

220.921. Twá est probude, t. prospje,

167.

Prodrúziti koho meem, t. probsti,

(r. drauh) 468. 742.

Prodaly dm = prodaný, neut. pro pas-

sivo, 1048.

Projaté, adv. pronikaw. Najprojatji

zjadowali, 788. aufs durchdringendste er-

forschen.

Prokný = každý, 3.
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Proluka, f. (nis. luka--ohyl), Buir) pro-

hniilost ielío, k. p. hor, 1084, 30.

Promriáwafi = pronuMHwali, 1078,

29.

Proplašíti jedinké zlé slowce, t. pro-

reknauti, wypuslili, 914.

Proradce, ni. zrádce, Verrather. Pro-

radci, str. 265. accus. ut fem.

Prosebnice, f. která prosí za koho,

Furbillerin, 290.

Prostranný , wolný. Bh wšudy pro-

stranný, 916.

Prskonosíj , 961. kdo nosem prská,

Schnaufer.

Prsosiny= prsotiny, Brustriemen, 755.

Pruhatína, f. pruhatá tkanina, gestreif-

ter Zeug, 255.

Prwenec^ m. prworozenec, 4.

Prwospie et prwospy, pl. prwní cas

spáni, der erste Schlaf. Pes prwospí na

modlitby se oddal, 319. O prwospech. Palk.

Pryštie = ^TYsk'd (k), schnauben, 1126,

15.

Psi, We psí býti, (cf. lat. pessum), dar-

nieder seyn, 843.

Ptenec^ m. ptae, junger Vogel, 4.

Psáti = múowati. Psán obrázek, 290.

Púra= zpaura, 758.

f^rwí/ = zpurný, n. p. srdce, 757.

Pútmi, instrum. pl. púf, f. = pau, Wall-

fahrt, 697. Po piíti wsiej, t. cest. 12.

Puty, acc. pl. (cf. pautec) na str. 338.

(Isai. III. 20). discriminalia, Vulg. kade-

rawidla Qehly, jimiž kadee krautí, Hebr.

wysoké epce, ozdoby hlawy) Proch. Bi-

rély. Br.

Pyšník, m. pyšný clowek, 464.

Pych, = moc, násilí, Gewalt, 630.

Pý klídlný, 335. Flachsílocken, favilla

stupae, Vulg. Isai. 1, 31. Kaudel. Br.

Rataj, m. orá, Ackersmann, 726.

^aZ'ž = radím, 905.

Réjech, t. praet. = ekl jsem, dixi, str.

11. Reju cf. graec. ()e(ú = dico. Rchu,

dixerunt, Ps. ms.

Rechniti, (cf. rju, ku) = mluwiti, hubo-

wati. By na muže swého nerechnila, 681.

proti druhým, 748. Rechnnie jich proti

sob slyšeti, 748. Trpí lo rechnnie a ty

úkory proti sob, Ib. W zaufání rechnie

proti boží sprawedlnosti, Štít. alíb. Rechní

a wrí na mne, že píši esky. id. Bude jeden

rechniti na druhého, že jeden druhému

bude dáwati winu. id.

emeslo, n. = umní, Kunsl. Krew ižád-

ným emeslem setieti nemožena, 320.

íza, (íza), f. dlauhý šat, 9. peplum.

Mat. Verb.

Rob, robata, pl. = dít, dti, 695. ro-

hatá, 337. 706.

Rodný, germanus. Lib. S.

Rok,= as uritý, termín, 611. Na do-

mácích rocích, Berathschlagung, 715.

Rokowník, n. rádce, consullor, Rath,

Unterhándler ; domácí, 715.

Rota, f. písežná formule, 618. (cf. rus.

rota = klatba, písaha, et roti sja = pi-

sahati) 2) Rota = spolek, 999.

Row, m.hrob, Grab, 196.

Rowe, f. rowný, seines Gleichen. Row-

ní swých, 733.

RozblúdUi se = poíti blauditi, sich ver-

irren. Pt smyslów . . se roztrhají a roz-

40 ^-
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bliidí po marných wcech , 348. Mysli

rozblúzenie, Ms. Modl.

Rozbrojiti se = powstati, bauiti se. Lud

se rozbroji, 146.

Rozdwoj, f. rozwojení, rozdlení, Tren-

nung (der Giiter), 998.

Rozhlédati, opatrn initi, pozor míli.

Snadby piíšcal rozhlédaje, 223.

Rozhranie, n. hranice, 1109, 4.

Rozhrusiti = roztlauci, zerschmettern.l 3.

Rozchiitnáwati se w em , t. zalíbení

míti, chuti dostáwati,Wohlgefallen haben,

641.

Rozkluditi, rozkliditi, rozhodnauti, n.

p. swár, schlichten den Streit, 379.

Rozlíiti k. p. boj, t. popsati, schildern,

erzáhlen, 430.

ižo;5/oz.«7o, okence^patula fenestra. Lib. S.

Rozmaenie^ n. rozmailost , luxuria,

ignavia. 786.

Róznice, f. = rozdíl, 736. 690.

Rozpá, f. pochybnost, zaufání, ZAveifel,

Verzweiílung, 786. Bez rozpai, ohne Be-

denken, 1124, 18. Rozpá . . pichází . .

z zastaralého rozmaenie
,

jímž lowk
prwního plápolání w milosti boží zapo-

mene a ostane, 786.

Rozpáitise = rozmyshti se, pochybowati,

zaufati, verzweifeln, sehr zweifeln. Tak se

hospoda rozpáí, t. rozmyslí (antecessit

:

hospodnie milost wrátká) 1098, 28. Do

dítte se rozpáila, t. pochybowala, žiwoli

jest, 287. Již se otce i matee rozpá-

iw, 267. Tu s jich dosti rozpáí, 1081,

20.

Rozplemti=zkB7Aú^ verwusten.W domu.

.

wše co má, se rozplení, 145.

Rozplískati, k. p. šípy, t. rozházeti, ver-

schleudern, 1 04.

Rozphítwafi zboíie = rozplýtwati, 102;

mrhati, 1064, 29.

Rozprach^ m. rozprášení, Zerstáubung,

155.

Rozprnauti se = rozprchnauti se, aus

einander stieben, n. p. ady smo tamo,

25. Rozprnete se, 9. § Rozprnauti = ro-

zehnati, zerstáuben. Že je jak zw plachý

rozprnuchu, 45.

Rozpršeti se = rozbhnauti se, 1118,

18.

Rozvaditi koho = odraditi od eho,

abrathen, durch Rath abbringen, 456.

Rozešiti = rozhodnauti, discernere, n.

p. prawdu, Recht entscheiden, 3. Woda

se rozeší, solvitur? 1137, 4.

i?o;&swí« = rozsypati, 757. cf. nasuti.

Rozškwaiti = rozpustiti, n. p. olowo,

384.

Rozwadmý = rozwadný v. rozwaditi,

dissociare. Lib. Saud.

Rozwláti= uiniti aby se wlálo, t. wlnilo,

pohybowalo jako woda , exasperare, in

Wallung bringen, 1.

Rozwod s kým uiniti = rozwesti se

s ním, roztaniti se, 240.

Rozwojiti se = rozšíiti wojsko, Tatare

s rozwojichu, 46.

Ruby, (rub, m.) = šaty, odw, Kleider;

cf. gall. robe. Ruby strojá. 1.

Rue, adv. rychle, schnell, 676. Ru
jest, 959. t. rychel, erstew.

Ruest, f.= rychlost. 802.

Rúhaný šat, t. na pýchu dlaný , ne-

pístojný, 687.
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RúlíOtiuj = raulia>vý, n. p. hlas, 00.

exprobans. Yiilg. Ps. 45, 17.

Rúhofa, f. raiihání, potupa, Holin, Spott,

GO. opprobrium. Vulg. Ps. 45, 14.

Ruji se, rauli se = rwáti se, 950.

Rusice, deni. raucha, 1100, 7.

Rumenec, = cerwenost Iwári, Rothe des

Gesichles, 38.

Ryefi= kieti, wáti, schreien, briiHeii.

Pohani rycie ped modlami, 292.

Rydati se, = bauiti se, k. p. národowé,

007, fremere. Vulg. Ps. 1.

Rynéi', m. (nm. Reiner, rus. rynda) =

armig:er, zbrojnoš, 953.

Rýnské skoky jednati^ 809, 10. (cf.

ryné ?)

Ryška, f. ryšawé zwie, (889, 12.) zde

snad = reysek, sorex.

Sada = considens, šedna, 1005, 4.

1090, 27.

Samostrel , m. Armbrwst , Geschoss,

1080, 27.

Sboren
,

part. v. sboriti , congregare,

ut serb. Lib. Saud.

Sbozice^ n. dem. nom. sboží (zboží),

Gut, Waare, 218.

Sbroje, f. (cf. broj) = hromada lidu,

1070, 15, s pewelikií s6rojM dtí, wéwod

kniežal i markrabí atd. 1077, 17. Že po-

hanstwu zbroje hrozná, 1114, 21.

Sedie^ n. dit,potomstwo, Nachkommen-

schaft, Kinder. Sw. Kateinu místo sebe za

sedie samu zemi ostawil, als INachkommen-

schaft, 288. Pro tohoto králowstwí sedie

za muž jíti musí, 289. [cf. sedie.]

Seía, (šela) f. štt? šttina, 889.

Se zptíš jako sceta, ib.

Sdružn, adv. n. p. býti s kým, pá-

telsky, gesellig, íreundschaftlich, 733.

Se! = te, sem, hieher (r. s— d. cf.

te, sic. ked), 05.

Sedání^ n. potýkání jezdecky, der Kampf

zu Pferd, 37. Sedati s kým, 800.

Sedka, f. odpoinutí, Rast. Sedky si

nedal, 155.

Sdlišt^ n. sídlo, místo, Sitz, Ort, An-

siedlung, 729.

5e/= se jest, n. p. poddal, 046.

Sestenec, ze sestry syn, 509. seste-

nek, id. 811.

Setne = solné, ledwa, 954.

Schodné, n. Abgangsgeld ? 729.

Schtiknauti se = conspirare, 870.

Sice, et sic (adv. inusit. šiký, cf. lat.

sic, r. sij et k intens.) = tak, so. Onde

takto, onde sice, Ms. Modl. Toí se sic i

onak, Štít.

Sieše, 3. praet. sieti, = leuchten, glán-

zen. Krasií se sieše, 44.

Sima, duál. instrum. od sien, hic = tma,

his, 151.

Sípáše, 3. praet. (sypáše ?)= uspala,

schláferte ihn ein.Sípaticf. písati, t.psáti,26.

Sjíše, 3. praet. v. sejmu. = sal, shro-

máždil, vereinigte, t. moc swú, 154.

Skame = skákejme, cf. skái = skákám,

820.

Skluditi se s kým= smíiti se. 1079, 13.

Skon, m. skonání, smrt, Tod, 189.

Skopný desátek, t. z kopy, Schock-

zehend. 1025.

Skote, n. mladý skot, 1115, 30.

Skrawada, (skrawad , sla. skowrada =
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sartago. Mat. Verb.) - swár, SAváda, Zank,

Zwist, 285.

Skeeti = kieli pronikaw, 1098, 31.

Skek, m. kik pronikawý, Schrei, 48.

Skekliw, adv. se skekem, schreiend,

kreiscliend ? 453.

Skrowenstwí, n. skrownost, Mássigkeit,

600.

Skrowniti se w cem, sicli worin más-

sigen, 752.

5'A'íewe,= skutkem. Mstili welmi sku-

ten, 974.

Skytá, part. v. skytu, skytnauti = dáti,

postawiti, 160. Kde cest skytá hrále,

1080, 33. Skyteš se, = skytáš se, 787.

Slepce, 3. sing. sleptati. Ohe slepce,

t. shlodá, stráwí, 208.

Slowútnost, Beriihmtheit, 463.

Slúditi kým, = zawesti, verfiiliren, 84.

Slušeti w koho, = jemu poddánu býti,

805.

Slyšen, šna, o, co slyšeti jest, zu hóren,

hórbar, wc na swt, 420.

Smáka, f. míza, Saft, 377.

Smentiti, selhati, 277. cf. mentiri.

5w/ertt- míra, Mass. 95. mírnost. 917.

Smiti , módo smíiti, n. p. nepá-

tely.

Smrný, mírný, mássig. ei té býti

smeen, 962.

Smích kým pobíjeti neb wáleti, t.

smích sob strhnauti z nho. 679. 681

et 706.

Smiliti se = zalíbiti sob. Nebo jsi se

smilil w nich, 59. complacuisti in eis. Vuig.

Ps. 43, 4. Wšcm s smilí, 91.

Snad. Na snad míti, t. w moci, in seiner

Macht, bel der Hand haben , in promptu,

254.

Snaden (snadný) odsiíditi , t. mže
snadno odsúzeu býti, 922.

Snchu se, = sali se, v. sníti, sejmu;

inde snm, congregatio.

Sotn,= sotwa, kaum, 176.

Spáiti, = zpt jíti, sich zuriickziehen,

1112, 25.

Spála slunená = horkost, 1136, 8.

Spalnie, odní, lorecernium. Bhmar.

1114, 36.

Spára, f. parno. Wz letmí spáru, t. na

letní parno, proti parnu, 1074, 29. letní

zparu, 1110, 37.

SpaSy m. et spása, m. = spasitel, Erlóser,

Retter, 18, 27.

Spliti, njk. spti , pospíchati , eilen.

Slunce na swt spli, 135.

Spíle, f. (cf. germ. Spiel) = žert, hra,

Scherz. Na spíli to obrátícím, 209. b)wla-

stn jako pol. spila, bra špiatá, spitzi-

ges Gewehr, Spiess, WaíFe. Nenie ísla

tej wšej spíle, 146. (mluwí o lidu zbroj-

ne'm). Dwa udatna muže dobré spíle, t.

dobré brán, 815.

Spíleti = žertowati. Jázf spíleji, 230.

Bohem a swatými spíleji , treiben Scherz

259. Bez spílení. 808.

Spoluwk, m. wrstewník, jednoho wku,

ein gleichzeitiger, Zeitgenoss, gleiches Al-

ters, 182.

Spoe, adv. hojn, reichlich, 912.

Spósobiti = w spósob, poádek uwesti,

uspoádati, zprawiti, n. p. zemi, 492.

Sprúwa ^ zprawení se eho, Rechlferti-

gung. K spráw a k newin se zdwihaje,61 4.
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Sprosfensftcie = sprostnost, Einalt, 83.

.S>še//= utíkati bázliwé, 1098, 15.Jiiž

ti sršie, 1118, 17.

Ssúfi ddictwí, 979. t. wyplatiti a práwa

k nmu tak nabyti, (suji^sypám, n. p. obilí).

Stáné práwo, t. pro nestání k saudii

dané, erstandenes Recht,Contumazrecht,993.

5/ár, f. - stái-í. Wstá 181et jsiíci,292.

Starosta, m. f. = starší, jako a) rodii, El-

lern, 677. b) pedstawený kostelu, osad

atd. Vorstand, Vorsteher, 311.

Sfarostwí^ n. staw, úad starosty. Nad

rytíi starostwí jml, stand der Ritterschaft

vor, 300.

Statka není, 954, 33. t. nestauje, cf.

dostatek.

Staw. Nenie na staw, t. na té dob,

1096, 10.

Stie., , m. = stín, umbra. Nechwáti se

jeho stien ijeden šeredný skutek, 924. Na

nežto budeš mien, o to s si brzo stienie,

177,20. Wrkp. Oto zzie zzibyrzozzcyenye.

Stol, m. stolec, trn. Lib. Saud.

Strádati = trpti, n. p. protiwenstwí,

597. Tžké strádání, 922.

Strast, f. = bolest, n. p. poroditi se stra-

stí, 686.

5írasírtý = bolestný, n. p. smrt, 908.

Sten, t. meduUa, prostedek koene atd.

788.

Stepa, m. zpráwce, Sachw alter, 171.

cf. lat. satrapa, rus. strjapij = advokát.

Stet= stíc. Wstret jiti, 6.

Stetati = potkáwati. Mnoho lidí stetá.

906. Lidi tžce stetá, 914.

Stiže, praet.= stíhl, .1120, 14.

Strýenec, syn z otcowa bratra, Neíle.

Studen, i, f. studenost, Kiilte, 689.

Stuliti kabelku, t. hubu -- mleti, 938.

proverbialiter.

Stupa = moždí. Stíleti stupií w nebe,

t. neplatného co initi. 841.

Stupéje. U^stupjú (duál), StaíTeln, 281.

Stupek, m.Gutergemeinschaft,972.1000.

Stwor, m. stwoení, Geschopf , 654.

W šesti dnech prwého stworu, Schopfung.

071. Ot stwora swta wšeho, 793.

5/i/;5Í - stydím, 1064, 35.

Sudlice železná, Spiess, 298.

Sujný, (cf. sla. suj in sujemudrec, suje-

trudie atd.) prázný, marný, pustý, neuži-

tený. W sujnú e se wsíwá, 156.

Swatocudiiá woda, sancte purgans, 3,

cf. cuda=Bezirksgericht5 Reinigungsgericht.

Swekr, m. mužw otec, Schwiegervater.

Swekra, f. mužowa matka, Schwieger-

mutter, 682.

Sweepice , kobyla, Stutte, 131. (swe-

epý = diwoký).

Swt, a, m. swtlo, Licht, 7. (r. sieti.)

Sw, i, f. rada, consilium (r. wt) 99.

Swétek, dem. subst. swt, 1105, 31.

Swtoploz>e,. nátura creans (anal.chóze,

choditi; ploze, plodí ti), 791.

Swéziti ^ lapiti, chytiti. 1119, 30. cf.

wziti.

Swíky = hromnice, Lichtmess. Do swie-

ek, 1041.

Suidati se, potaužiti, žádati, 136.1089.

Šal, cf. germ. Schall, 1073, 10.

Sedie, n. = sedie , dti (slaw. a f.)

Žebych dobyl toho sedie, 176.

Sedo, m. (sla. ado) = dít. Sed zabi-

tých, gen. pl. 164.
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Séwalník, m. štibalník, Stiefelmacher,

256. (c. germ. Stiefel.)

Simaté= šumti, sausen, Chwoje mu šímá,

841.

Škop, m. škopek, ScliaíT, 98.

Šos, m. da, Schoss, Abgabe, 247.

Tajnice, f. tajný archiv, 484.

Tále^ f. (sla. tal') = zástawa, Pfand.

Dáti žiwot w táli, t. do zástawy, 234.

Teti, strmti, cmti ; ramena tie wzhó-

ru, 960. (r. tk.)

Télesenstwí, n. tlo, n. p. posty tru-

dili, 312.

Test\ gen. test, tst, tchán, Schwie-

gervater, socer, 509.

Ttiwka, f. sir. 338, zóna. Vulg. Isai.

III. 24
;
pás. Proch. ib. (Ttiwa = šra u

luišt, u kolowrátka atd. cf. tendo.)

Tetwa, t. Teta, nom. viri, 2.

Tézný mlat = tžký, 26.

Tiestkeii. W tiestkni, pro wtiesni,in der

Enge, 1122, 26. (tk epenth.)

Tkáe, n. (tkám se), bhlec. Vagabund,

120.

Tkáti se = sem tam po zemi se ukrý-

wali , vagari , 69. (cí. tkmieti et tceti

r. tk.).

Tkmieti, v. zatkmti.

Toenka, 944, 11, vitta.

Tojt. Mezi tojí , alias et mezi tojií, t.

mezi tím, inzwischen. 266, 37.

Tolii. Jeliž-toliž, t. jestli-tehdy, so, 291.

Topiti -^ pohížiti, n.p. do zatracení, 719.

Traec, m. toenice, halže, torques, 338.

(Isai. III. 18). (cf. illyr. trak- Bandel.)

Tas^ m. tesení, strach, die Furcht, §

personilic. poet. 24.

Tmidcat , instr. Se tmidcat sluhami,

t. se tridceti, 311.

Trati = trwati, dauern, 443, et saep.

Najdél trá rowné, 737.

Trawce, m. kdo Iráwí, utrácí, jedlík,

Zehrer, 838.

Treti (r. trk) = bžeti, rennen. Dawem
triu ku brán, 31. Zluti s, w Tatary

trí, 51.

Tepaka, f. = hadra k wytepáwání

prachu kom. Fig. s píhanau = podkoní,

946.

Tresty gen. trsti (tti) f. ttina, Rohr,

785.

Tretowati. Tretují na nohách, t. tancují,

šlapají, 236. (trety = diwné skoky), cf.

germ. treten.

Trpný, trpn, adj. trpn, adv. hodný

k emu, fglich. Takéž netolik trpno ale

i krásno bude to spojenie, 657. Kak dale-

kým úmyslem, kak diwnú miídrostí we-

šken kruh wšeho stworu spojen spolu, a

tak slušn, tak pístupn a tak trpn^ ež

i welmi nepodobné strany k sob jsú w
jedné oboe stworu wšeho. Štít. rozm.

I to jest trpnjší, což duch lowi žádá,

nenieli podroben tlu. Ib. Trpnost^ f. Fglich-

keit. Wc tlesná promnu wezme . . w
njaké swé tajné moci neb síle neb trp-

nosti, 669.

Trpoiti, (factitivum ex treti, pprok?)

== pohybowati, strkati, stossen, bewegen.

Kruh
,

jenžto jiné kruhy trpoí s scbú

wkol, . . tak ež priíze je swým bhem

trpoí, nežli jdu oni swým, 655. Trpo-

iti koho do žaláe. Leg. Smrt trpoí je . .

kamž oni nechtie. Slít.
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Trf, f. (r. lrii)= uéco teného, potení,

zliauba. Dawé sobe spolu trii, 377. Dojili

tni. St. Ski. V. 116.

Trud, m. weliká práce. initi trudy pro

koho, 235.

Truditi = traudili, trápili, quulen. T-
lesenslwí posty atd., 1. moili, 312.

Trup, a, ni. samec welní, die Drohne,

248.

Triatij tržiti (r. trhnu, cf. rus. terzati ex

torgaf = reissen, nagen, Heym, tirer, enle-

ver, arracher; dechirer ^ tourmanter ReiíT.)

^ rwáli, táhali ; fig. muiti , trápiti. Toj

riedko, by k lomu swá libost wlaštie ne-

tržaia, t. netáhla, 736. ByC chtl tu žá-

dost petrpti, ježE ho trží, t. trápí, rwe,

muí, 695, Žádost trží k nestalenému,

646. Podobn: W jakých jest promnách

mysl lowí, ano ji weas trží ta žádost,

weas tato. Slít. Opal. Netržíli w mysli

lowka nehodné žádosti lahniíc ke zlému.

Ib. A ješto zasytiwši se nkterého již ne-

lhala na to, potom opt bude ji tržiti siln.

A kto newidí, jak lowka bude tržiti mysl

a milost k druhému , když slowo pézni

uslyší od nho. Ib. To co mž mysl tržili.

Ib. Dobré bude w žádosti tržiti. Ib.

Trzné^ n. plat trhu, Marktgeld, 722.

Tryzny f. trápení, muení, Peinigung.

Nenáwist a Iryz odpohanuw trpchu, 302.

Tst, f. socrus (cf. tes, socer). Tst

nemilostiwá, 312; .lad swú tslí, 315.

Tšice (tice, stice), f. dim. nom.

teska= cura. =hore, muka, úzkost, tesknost.

S diábly etici wnú jmieti, 733, 21.Wšu-

dy hoe, wšudy lice atd. 1133. Srdce

jde rózno tšicí, 1128, 28.

Tua (tue), f. Welterwolke, 1.

Tuha, f. taužení, úzkost. W tuhách, 827.

Tuhau mysl na koho míti , t. písnau,

917.

Turn, f. Turnier. Wlasta s oštpem w
turniech stojieše, 96.

Twáy f. species, Gestall. W chlebnej

twái ty se skrýwáš, 327. Wšem moským

diwným twáem, 292.

Twrdný, pewný, hart, fest ; twrdnost, =

pewnost. 31ilost twrdná ; twrdnost milo-

srdná, 755. Mysl twrdná, 1087, 30.

Twrdý ruky swé k komu, t. neštdrý,

918.

Ubyiti, (non ubiili). Bude ubycen,

782, 6 ^wezme škodu, r. úbytek; wlasln

ubytiti, jako rus. cf. wzbyteti =ditescere.

Udliti, n. unawiti , ermúden. Abych

neudlil w jedné ei, chci atd., 743. abych

nebyl dlauhým, abych wás dlauhau eí
neobtžowal.

Ufati, doufati, hofíen. Neufaj, 634.

Uhlawiti =sViú hlawu, 1120, 23.

/jYmaí = ubíhati, utíkati. Kam kto wida,

ujímáše, 302.

Úkol, m. díl bern, co na každého pi-

jde. Podlé úkolów dewních powoli jí páni

bern, 725. Bérci w tom hešie, a úkoly

beru rown, ale zámazné beru tžce. Ib.

Úklidný, adj. klidný
,
pokojný, ruhig,

n. p. mysl, 715.

Vkráci, ukrátím, 807.

Úkruch, m. = úlomek ; cf. krušec, kru-

šiti, 945.

Ulnúti ^ ulipnauti, pipojiti se. K stwo-

ení (ne k bohu) ulnuw, 646. iMilostí k

nmu, 778.
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Vmeniti = umenšiti, 203. 329.

Umniti^ contr. ex umeniti. 1142, 16.

Umný k bohu , 207. t. nábožný (r.

um.)

Unawiti=\xsmv\\ú^ tódten, ermiiden (factit.

ex nyji). Neb w tom boji iedký zbawen,

by nebyl Heky unawen, 163. Mlatem (ho)

unawi^ t. unawil, zabil, 1120, 24.

Uné diíbrawiny, 3. t. june, mladé.

Úplety m. pletení , Geflecht. Otejme . .

úplety, 338. periscelidas, Vulg. Isai. III.

20. podwazecky. Proch.

Upelišiti = píliš co initi, k. p. se

strojiti nad swú] ád, 736.

Urno^ adv. ohniw, prudce, rasch, 22.

(cf. vind. uren et vuren = rasch, hurtig, cf.

hebr. ur=ignis, lat. uro. sansc. uru= weli-

ký, graec. svQvg?)

Úroník ní, t. úrok, inži mu platící,

805.

Ustawienstwie^ n. ustawinost, 595.

Usípati , einschlafen. Usípá 6rwé,

1115, 2.

Utajek^ m. utajení, (r. tajiti). Pro kn-

žie útajek mjiechu, 403.

Utieze se, (utázati se), s kým, 612,

1. poradí se, promluwí, potáže se.

Utuewáše^ 3. imp. utžíwatí = wyd-
láwati. Zlrawn sob utžiewáše, t. žiwil

se, ztrawy dobýwal, 186.

Útok, m. Sturm, 1086, 22.

/r, adv. Icf. lat. intra ^ odtud naše

wnilj. Utr Wyšehrad, 2. t. we Wyše-

hrad.

Útroba^ f. (r. utr - oba) = wnitek, das

Innere. Wzbúichu se vv útrobách, t. zbau-

rili se u wnit, w duši, 37. Poznati jich

útrobu, 1117, 11. [cf, titroba - tští-

utroba, núchterner Magen.]

Utýkatí, n. p. koho žalostí, 368. t.

dotýkati, wycítati.

Uwaditi, uškoditi. Nic mu to neuwadilo,

304.

Waditi , škoditi. Nic jemu newadilo

t. pití jedowaté, 303.

Walpurt ? (Zdá se pokaženo býti to

místo, jako mnohé w té básni; snad myslí

arodjnici, cf.Walburgisnacht ?) Proti smrti,

zlé walpurti, daw sob spolu trii, 374.

Wai\ m. horko. U war welký, t. w par-

nu, 401. Slunený war, 1074, 30. Fig.

Bez daremného waru odoláš mnohému

swáru, 918, 34.

Warito^ n. (cf. ^ao^itov') = nástroj hu-

dební , 12.

Wášeíí^ f. (ol. et si. was r. wa-s

cf. praep. w.) jakost , wlastnost, Eigen-

schaft, Sitte. Wášnmi dobrými , 682.

Msíc má tu wáše ..že wlhkosti dáwá—
— O jiných wášních té hwezdy. Ms. o

hwzd.

Waza^ m. lictor, 874.

Wáziti,, tlo i sbožie, t. nasaditi, wa-

gen, 814.

We^ 3. perf. (r. e-ti,po-nu) = poal,

172. Weclui, 3. pl. = poali, 179.

Wile adv. (r. ilý)^ byste, w skre,

rasch. Owoce wile dosplo, 171.

Wdání., wzdání, 129.= t. jistý zpsob

obapolného založení a zawázání se saupew

ped saudem k zaplacení zempánu a aued-

níkm jeho penžité pokuty od toho, jehož

pe by na saudu nesprawedliwa shledána

byla, traditio, assignatio, poenavallata,obli-
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gatio, vádium. W as. Miis. 1844. str.

384. si. Wdání na oheb = summa^ ježto

powstáwá z penz yve wzdání >vyeílaných

(dewatenácte set) a z ceny ddiny ili

statku, o néjž spor wzešel , do hromady

wzatých. Tamž, str. 391.

Wece, S.praet. v. wcati, (misto : wca;

od ko. wt, wliti).

Wina, f. wice hlas, Mehrheit der

Stimmen, 4.

Wed, conj. = wdy, wdyf, profecto, ja,

gewiss. Wed bhf Avládne wším, 694.

Wd, é, m. kdo wí, Wisser. (Zbuda

híchu) wzpomužeš sob tiem, i s\ve'mu

wdi (3Is. wedi). Snad tolik co swdo-

mí? 912. [An wdie, n. ?].

Wda, (rus.wdma) = arodjnice, 1084.

Wed, 59. = we. Aniti jsií wed u

mei swém obsdli zemiu, Ps. 43, 3. Nec

enim in gladio suo possederunt terram.

Vulg. Nebo meem swým neopanowali

jsau te zem. Proch.

Wglas, wehlas, m. wélilasa, f. (r. w
unde wdti, sla. wm. cf. graec. rnii, cpruii

slav. wglas = znající, zkušený) = opatr-

nost, maudrost, prudentia. Mat. Verb. 796.

Bóh ti da whlasy av bujnú hlawu, 29.

Rozum s krasu , wši whlasií , 360.

Whlasný adj. = maudrý, sagax, prudens,

1091. Dw wglasn dw, ^.Whlasno

= maudre, 13. Wyli nám swé whlasy,

796. Spoji ten wz whlasn, 802.

Wekla, praet. = weklal, 1120, 22.

WkoUzný, adj. po wky žijící, ewig

lebend, 3.

Weleslawensticie, n. welebnost, sláwa,

Herrlichkeit, Majestát, 336.

Welicsky, adv. welice, wysoce, n. p.

powýšenu býti, 297.

Welím, (instrum. adj. welí) = mnohem,

263, et saep.

Welm, adv. = welmi, 681. 1082, 37.

Welnúti = wlepiti se, prichýliti se, an-

kleben, sich anhángen. Milostí k nemu,
646. Srdcem k bohatstwí. Štít. alib.

Wrdunk, z nm. Vierdung, t. twrt

hiwny, asi 16 grošw pražských, 967.

Weeji od weeje, von Thiir zu Thiir,

968.

Wesla^ 1 106, 26 = praet. Aveslal ; wesla,

27.=:acc. pl. subs. weslo.

Wesna, f. jaro, ver. Z wesny po mo-

ranu , 12. fig. od mládí do smrti.

Wsf, f. náwcští, znamení. Žrd za wsE

we dne mli, 168.

Wst. Wz to wst, t. jist, 1138, 20.

Wštba, f. vaticinium. Wštby wítzo-

we', t. umní enické', 3.

Wet, interj. (rus. w^ot, r. w-t.) = na,

hle, en, ecce, da, sieh da. Wet ti zbranie.

Anižt wet každý, kdožE latin umie, má

rozum hluboký, 673.

Wet = weta. Bud s tobií wet, 1. budiž tak

s tebau wc srownána, konec uinn, 249.

Wet as, we cas=w ten as, nyní, hned.

Wet as budu nekázán , t. hned, w tu

chwíli, 214.

^Ke/c/^ý = starý , 554. Na cti nebu

wetech, 910. mdel, slab.

Ty^7^7^= smilniti, 262.

Wina. Nemajíc ke mn žádné' winy, t.

ím by mne winili, winu dáwali, 1060,27.

Winieše, 3. imperf. winul, táhl (woliw

za krále) cizozemce do zem, 468.
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Wítzskýf n. p. boj ; wítzný, siegreich,

604.

Wítzowýy (r. wit, w^t = sapiens, ora-

to.) ad heroem, judicem pertinens. Wít-

zowé wštby, ingenuae artes, umní e-
nické, 3.

Wizi, starší wizu =widím, 1067, 1.

Wklad do desk, t. wepsání, wtlení.

Wkladné kwaterny , knihy , kam se

wklady píší, 970.

Wlada, villicus, 947, 29.

Wladyka, m. pater familias, wládnaucí

domem, 1.

Wlasie, wlastie^ adj. zwláštní , beson-

ders, eigen. Dwa wlašie ucenníky jeho,

268. Pokora jest wlaštie ozdoba. 685. 1.

Wlasto, = wlášt, insbesondere (?) Zej

ho chtl zabiti asto
,

jakž s tu nesta

za Avlasto, 155.

Wloha, f. wášeh, jakost, Eigenschaft, An-

lage, indoles. Mají w sob zlií wlohu, 259.

Wltoený, adj. undifluus, flussreich cf.

germ. Fluth, cf. WltaAva, 3.

Wnada^ dráha, cesta, Bahn. Slunce po-

šed ne w swej zwynej wnad , 157. §

náwští, pouení. Da mu wnadu, kadyby

wen z lesa wyjel, 189. Dtem wnadu

dáti, 902. § spsob , obyej. Po swé

welebné wnad za stiil ssti, 863. Doadž

newz horšú wnadu, 1078, 14. Dwr
po knžskej wnad, 1096, 29.

Wnaditi, nastrahowati, nalíiti, nach-

stellen. Dci na otce wnadieše, t. wnadila,

nástrahy inila, 95. Wnadifi se = uiti,

cwiiti. Sám se wnadí štnec ruí, 1099;

24, (sám se pošlíwá?)

Wnadný^ w kterém domu, t. obyejný.

známý, astý, 1094, 6. Psy wnadiié^ t.

uené, 1121, 14.

Wnjší , adj. co wn jest, zewnitní,

externus, Aussen = áusserlich, n. p. krása,

652. Oppos. wnitní.

Wniz, wuž = \yiúi, w kterauž, in quam,

§ wniž, whuž, t. mru = quemadmodum,

jako, wie. Wuž wlci, 1. jako wlci, 46.

W niž wiíl, t. jako wl, 145. 163, 8.

Wnoiti, n. (factitiv. ex wniku) = wra-

ziti, n. p. na koho chrabrú rukií , 25.

Wše , . w Tatary wnoí, 47. Pes k nmu
wnooi, 1121, 12.

Wnoiti, act. (pol. wnurzy, factitiv. ex

slav. vnrti = subintrare, subrepere). Wno-

iti se rcpr. = By se had k dtem newnoil,

141. Zmija k ptencem, 4.

Wod^ m. wedení, Fiihrung, Leitung. Po

wodu kon, t. kam kii powede, 96.

Woden, wodný, rozwodnný. 1097.

Woj, m. wojsko, Heer, Armee, Trup-

pen, z králewých wojew, 15; nade wše

woje, Ib. Káza wojem wstáti, 137.

Wojan, m. woják, Soldát. Od woja-

nów, 435.

Wojewoditi , woj woditi , dux esse,

ductare, 1.

Wojiwný, adj. bojowný, kriegerisch, n.

p. Wlaslaw, 24.

Wonka^ f. = nádoba wonná , Riech-

fláschchen. Otejme . . wonky, 338. olfacto-

riola, Vulg. Isai. 3, 20. woiiawky, Proch.

Wrastwie^ wrastwo pro wražstwie, wraž-

stwo n. (r. wrah) = nepátelstwí, Feind-

schaft. Obnowichu wrastwie s Tatariny,

46. Poslední budí jeho wrastwo, 20. t.

wrahowo jednání, laupežení, zbojnictwí.
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Wrófký, neiistawicný, 1127, 82.

))>í7//iO, adv, zpét, zvracejíc se, 18.

Wraiba^ f. wražduj Mord. 49.

Wrobiti, cil. dk. wrobowali , ndk. =>

podrobiti, poddali. Wrobil se králi ukrut-

nému i wše swé plém, 765. Tlo wro-

buje duši swtu, Štít. alib.

írrš, i, f. (r. wrch) = úad, postawení

nad ím. Pastý nehoden swé wrši, 1098,

17. Diir. Wrše ^ gen. e = chalupa, Mat.

Verb.]

}yrtrati et wytrati = reptati , murren.

Wrtíc = wrtrajíc, praes. part. 759. Wrtra-

chu hospodái (praet.), 1062, 8.

W s/rfí/ = wšudy, 1094, 31; 1104,11.

Wsiwati se, = wsúwati se, t. dáwati se

wec, míchati se. W sujnií e se wsíwá,

156. cf. wsiwati se.

Wstrieci komu jeti, t. naproti, wstíc,

427.

Wsunauti = wstriti , stecken , einthun,

n. p. swin ústa w bláto, 350.

Wswditi, (pro wz - swditi) ^ páliti,

swrbti, fig. Wswditi se záwistí , 734,

vom Neide gequált (gebrannt) werden,

(cf. Mráz wyswdil réwí. Wel.)

Wt, praet. =wtal, 1122, 17.

Wterý^ adj. druhý, 11.

Wakol jíti, n. p. s swtem, umgehen,

741.

Wybosti (což mohu s koni) = co mohau

cwálati, 1114, 4.

Wydatcowati, n. (. daw.) wyllaowati,

auspressen, n. p. wino rukama, 314.

Wýhlasn^ adv. (opp. tajn), laut, 920.

Wykládati^ wyloziti se = wynímati se,

z tchto já se wykládaji, t. se odtahuji

od nich, nic o nich nepíše, 239. Odtud:

Wyložená žena, 370. Jinaje ženu krásnu,

z mnohých wyloženú, 2G2. t. wyiiatau,

nad jiné pedcící, ausgezeichnet.

Wylihuji^ owati, ndk. wylliu dk. lži

wydobýwati. Newylihuje králem, mohlby

pomoc wzieti na swých lidech, 724, 33.

Wymluwuji^yvymhuwám. To také zwlá-

št wymluwujein , t. wymiíiujeme , aus-

nehmen, bedingen, 483. Wymluwujemy,

496, wymlúwániy, 497, (téhož smyslu).

Wymeta-li = wyjmeta-li , t. jestli že

wyjmau (duál), bedingen, 133.

WyprnauH se, (r. pru, unde prnu) =

wymknauti se, zmizeti ; s oí komu, 949.

(Cf. oprnúti se studu; diíf. prnúti neut. ex

prchnu.)

Wysapiti^ n.= wytrhnauti, wytasiti, n.

p. me, 468. (cf. sápám.)

Wysazený = wýsadu mající, privilegirt,

Freiheiten habend, n. p. Uhií, 629.

Wyšní hrad, = wysoký, 21. (cf. Wyš-
nobrod, Hohenfurth).

Wytieze, praet. -wytáhl, 1121, 33.

Wyíciezeš^ str. 1 44. t. wywážeš z mšce,

dobudeš.

ít'i/w?rM,-íti= w>'pustiti: laji, 1121, 8.

psy, 14.

Wz, praep. = na, auf. Wz-wrahy, t. na

wrahy, 13.

Wzbohatiti koho, bohatého uiniti, be-

reichern, 582.

Wzakati^ ekati. Wzakajú losowé w
žezi swej, 61. expectabunt, Ps. 103, 11.

Wzdajné^ n. plat od wzdání, ili wdání,

729, w. wdání.
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Wzhrzeti kým = pohrdnaiiti, 782, 37.

(ibi error rozhrzie).

Wzchoditi. Aby wzdy wzchodila spra-

vedlnost, t. prchod mla, šla. 595.

Wzchotti se=zachtíli se, Lust wozu be-

kommen. Wzchot se jemu owoce, 172.

Wzkolupiti se, wzkolubifi se, (r. klub)

na zpsob klaubka se w ztociti, zdwihnauti

se, sich knaulen. Ještr proti mstu wzko-

lup s (al. Ms. wzkolub s) swým . .

dechem powtí zamútil, 301.

Wzkrochoci et wzkrochotám, ati,(frequ.

ex krochám, hrochám) poíti krochotati,

frendere, n. p. lew, 342. (Isa. 5, 29.)

škipti (wreti) bude, Proch.

Wzmodliti = klanti se, anbeten. K tob

wzmodlím se, hospodine, 606.

Wznojiti, (r. znoj -- aestus) = rozpaili,

rozhíti, erhitzen. Na wznojeném nebi, 50;

úsilím wešken lid wznojen. 1126, 34.

Wzpáiti (r. paky) = namítnauti , ein-

wenden. Zdaby co proti tomu wzpaeno

bylo, 453.

Wzpála, f. palciwé horko, 1089, 18.

Wzploditi koho, zploditi, zeugen, 153.

WzpowédUi = powdíti, wzkázati, kund

geben, komu po kom, 345.

Wzprúciti se, (v. prauciti) = wyzdwi-

hnauti se, wyšwihnauti se, sich aufraffen,

auíschwingen. Pomaže se, jako pes wskucí,

a potom s náhle wzpruí, 69.

Wzpychleti = wzpychnauti. Jáz wed

wzpychli w hospodinu, 63. Ego vero de-

lectabor in domino. Yulg. Ps. 103, 34. Já

pak kochati se budu w hospodinu. Proch.

Wzrechniti proti, komu t. poíti rech-

niti, 747.

Wzriiditi = wztrúditi, wzmútiti pr. et

fig. powtí se zrudí, 949. Král by tím

wzruzen^ 1115, 35.

Wzrydati= poíti rydati. Pro jsú s
wzrydali národowé, 610.

Wzteštchu osi i kola, knarren, 1 1 2 7, 1 1

.

Wztrnauti = wztrhnauti. Wztrne s wítr,

138, erhob sich.

Wzýwati = nazýwati, jmenowati. Naše

bohy dably wzýwá, 294.

Zaheidénie , n. zábesk, swítání, dilu-

culum, 63.

Zabylý, adj. (zabudu) blázniwý, vesanus.

Od sebe ji jako zabylú honieše, 270.

Zabijwati se , ndk. zabyti se dk. =

zabylým se stáwati , blauditi , insanire,

wahnsinnig werden, 270. Kterýž potok

woden, t. rozwodnn bude, ten se wždy

wiece zabude^ t. zdiwocí, wztkali se

bude, 1097, 18.

Zádaw, m. zádawa^ f. =utisko\vání, Be-

driickung. initi komu zádaw, 714. Lau-

peží a jinými zádawami zemi poplenili, 469.

Zadáw iti = nskriiti^ zadusiti, 313.

Zadniti, (r. dno.) = zatkati, dnem za-

biti , vermachen, n. p. láhwici, 260.

Zadíti, wydíti, wzíti nepráw a násiln.

Zadriíc cizího, 685.

ZahiesH ,
(za - hebsti) = zakopati,

1103, 14.

Zajíti s kým = držeti stranu jeho, 1041.

Základce^ m. zakladatel, pwodce, n. p.

pokoje, 606.

Zámutný^ adj. kalný. W zámutne'm roz-

praše, t. w bauliwe'm, zmateném autku,

155.

Zápa, f. (zapáiti == zatworiti) «= obtíž-
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nost kladená. Drželi statek beze wší mé i

mých budiícíh priekazy i bez zápatí. Jiných

wšech podacích, popUilków, robot, pocty,

zápatí i obtieženie jiných wšech, ode mne

i od budúcích má prázdno býti, 1024.

Zápodohno^ consentaneum, 4.

Zfl/?o/e/2,= zapáliti, anziinden. I zapo-

lesta s oba k ránám. 16. Zraky zlobu

zápolena, 26, 47.

Zápotpe., f.= rozkaz, 8. Zapowidati, =

poraueti, befehlen, 12.

Zapretifi., (cf. peta) = zabrániti, zaraziti,

nenechat dlati. Noc zapeli zraky zápo-

lená i kesan i Tatar protiw sob, 47.

Zapsowafi^ uji , cn. zapustiti, zkaziti,

verderben , verhunzen , zapsuje sdlišt,

729.

Zústawa, f. pekaza. Zástawu založiti,

Einhalt thun, Hinderniss legen, 99. Piwede

lud až w zástawu, 1079, 19.

Zatkmtiy comp. ex tkmieti., iter. tkýmati

= ukryti, schowati, verstecken, verhehlen.

(r. //, m intens. cf. tkýmati se = ukrýwati

se, pobhlým býti, vagari.) Zatkmiec t.

peníze, 685. t. uschowajíc, uložíc. Cf. Ne-

rote sob stkmieti pokladw w zemi,

nolite thesaurizare vobis thesauros in

terra. Ms. ev. Neuberg. saec. XIV. Cf. tkáti

se, teti.

Zaíí//«72, = zawinauti, 1097, 14.

Zawazenie, n. vrbí. zawaditi-ublížení,

Verstoss, Anstoss, Beleidigung-, 494.

Záwta., f. Ta (Maria) bude beze wší

záwty, 389. t. bez poroka?

Zawilý. adj. (r. zawiji). Jesti kázan

wesel , djí, zawilý jest=poluledlný, ver-

schlossen, tiickisch, 343.

Zmciiie mi se w srdci, 139, t. srdce

mi se kormautí.

ZáiDOJík, m. rauška, Schleier, 239.

Zazen w pýše, 960 ^ snad zazen (za-

žžen.)

Zázraky k. p. zlé píhody, 573, wyje-

wení, úkaz, Erscheinung.

Zbawa^ f. = zbawení. Swé záhuby ne na

zbawu, 1079, 20.

Z6é/= laupežník, Ráuber, 404. 449.

Zbstwo, n. (r. zbh -= Fliichtling). Pro

zbstwo.. sem i tamo toe sobií, 156, t.

pro tuláctwí.

Zbitec, m. zbitý, zabitý, 1124, 21.

Zbo, f. zbo, chorus. Ptaí zbo, 135.

Zbozice, v. sbožice.

Z6ožw?/ = mocný, možný, (r. bóh = moc,

síla) 844.

Zbroje, v. sbroje.

Zdieti se, zdji se, = zdáli se, scheinen,

138; zdjí se, 239. Wšak s jemu nic

to nezdi t. nezdálo, 1080, 25.

Zdrastiti, n. p. kšici = wlasy zježiti,

951.

Zemice, f. zem, n. p. Kladská, 532.

Zeiwý, adv. w = pozdji zuiwý, zo-

iwý, ziwý [cf. {^yjo] - litý, krutý. Sien

zeiwý swé wrahy mlátí, 50.

Zetce = zetka, weben. Ještf zele plátna

w domu, 251.

Zhozi, v. zhoditi = zhodím. Já jí toho

doma zhozi, 215. t. nahradím, srownám.

Zjadowati, uji, = (r. jadám) wyptáwati,

ausforschen, 269. Steíi koene najproja-

tji zjadowati, 788.

Zjedowiti, n. jedem napustiti, vergiften,

n. p. dti, 169.
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Zlatostwúci, goldglánzend.

Zlaziti = z\ésú\ hnízdo, 950.

Zlíiti , wyswtliti. To se w krátce

zlíci, t. zlíilo, wyswtlilo, ukázalo, 142.

Zmae^ 224, 1, 13, ex maku, eš atd.

-makati \ starší : macati. Hanka.

Zrnek, zmok, = drak, duch w spsob

mokrého ptáka (kury), peníze pinášející,

845.

Zmatoicati = w zmatek uwesti, n. p.

píihon, 124. t. aby w zmatek byl, neplatil.

Zmt, m.= zmatek, 806.

Zwe/ewý = milowaný, 23.

Zminauti = pominauti, vergehen. Národ

zmine, 550.

Zmise. fut. v. zmisati = zmizeti, ver-

schwinden, 1086, 5.

Zmrzeli = omrzeti. Woda jim zmrzí, t.

je omrzí, 928.

Znice, adv. >vzhru (cf. nií = cernuus)

k. p. zhlédati, t. jako z hluboká, pokorn,

888.

Znoj ^ weliký žár od slunce wpowtí;

cf. wznojený, 1089, 18.

Znyti , neut. dk. znýnati ndk. = nýti,

sterben, schmachten. asto srdcem zný-

náš, 364. Srdce muzeniem znylo. 1089,9.

Zoe, f. ranní záe, aurora, Morgen-

rolhe. Zoe wycházieše, 525. Taký dieše

zwuk pod zoie, 1073, 19. Zprostechu

hlas až pod zoe, sub astra, 1106, 1.

Zonírýadj.(cf. zeiwý) oprawdowý, pí-

sný, ernsthaft, 348. nraw, ib.

Zpara, v. spára.

Zpary, pl. = spáry, spaení, smrad. Má-

li w uše zpary, 68.

Zptifi se = nazpt obrátiti se, 889.

Zplanti, planým se státi, fig. špatnti,

schlecht werden. Zplaneli pohane', 646.

Z/?/«wa?/íí = shoeti; z oi = zmizeti jako

plamen, 803. Srdce u milosti zplane, 857.

Zplasati = ztrhati. Riícho na nm (pes)

zplasa, 279. tišt. ztrhal. (cf. rus. ispolo-

sowa = na ásti zedrati , r. plasa, rus.

polosa = Streif.)

Zploda, f. zplození, 931.

Zpodlinifi, n. podlinky obsaditi, Unter-

satz dem Rocke geben, 239.

Zpoiediti, n. = Ten poád zpoiedil w
swe'm stwoení, 651. t. uinil, zpoádal.

Zpósobení boží, = zízení, Einrichtung

Gottes, 691. 701.

Zprúifi se (r. puk, r epentheticum : cf.

rus. woda puit leí^,' wzpírá, zdwíhá) =

dwihnúti se, zkiwiti se , wzwíti se, sich

winden, heben. Inhed zdech, s zprui . .

Jesus káza mu wstáti, 417. (cf. zpu-

iti se.)

Zpuiti s nad jiné a wyskakowati, t.

pozdwihati se, 629.

Zraiti (factit. ex zéti) = widitedlné

uiniti, sichtbar machen. By to bh zra-

il , by taký byl eským králem, 166.

Tak (otec) zraí ono pislowí atd. 522,

bewáhren. Zraí s koist oku, 26.

Ziedlno ^ wiáno
,

patrno , sichtbar. K

oku ziedlno, t. k oku obráceno, 665.

Zedlen býti w em, 753. Zedlnji = pa-

trnji, 760.

Zruditi, w. wzruditi.

Zsedalé, (zsidale ?) ruce, rozpukané,

1152, 16.

ZtkaniCiti^\k'A\\\ce\x)\ obsaditi, mít Bán-

dern zieren, 239.
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Zfraitný, adj., ztra>vn, adv. ^hodowný,

laulus, luxiiriosus, AiilNvand im Essen ma-

chend, iippi^, 222, 343, Tu sob slra-

wnie utžieAváše, 185.

Ztuniti lilaA^ u w oleji, t. namastili, na-

mazati, ungere, salben, tíOS.

Ztulatij (pro wztulati) mluwiti zcesln.

Darmo ztuláš, ž' m omliíwáš, 362.

Ztirniý, wztwrný, adj. (r. twrd.) = hrdý,

pyšný. Na >všelike'lio ztwrného, 336, su-

per omnem arrogantem, Vulg. Isai. 2, 12.

na každého hrdého. Proch.

Zwanauti= zmizeti. Z oci jeho zwanul,

284.

Zwáziíi, k. p. den , t. od\yážiti , wy-

naložiti, darauf wagen, 809.

Zwenice, Abendstern, 1140, 27.

Zwst^ známý, 18. Jest zwsto, 175.

e, 1078, 33.

Zwstie, n. powdní, nauení. 915.

Zwod, (wzwod) = uwedení w statek, Ein-

fiihrung in die Gtiter, 993.

Zwyný = obyejný, k. p. wnada (cesta),

157.

Zžfls/7 = ustrašili, schrecken. Aby zžasil

zlé, 595.

Ziediti se = poíti žéz míti ; žediti se,

žádati. Polom s mysl wiece zžedí,

724, 27.

Zadá mi se = chce mi se , mich ver-

langt, 187.

Zediti se na peníze, = žádati penz, nach

Geld gieren, dursten, 174.

Zádostn = žádosliw, 501.

Žalobce, m. žalobník, 159.

Zdáti, ekali, nadíti se, warten , hof-

fen, 41.

Žéz, i, f. žíze, Durst, 61. Žiezí uwa-

dlo, 340.

Židowe, n. Zíd, junger Jude, 407.

Žirný = tuný, fetl, opimus, n. p. wlast,

4, t. úrodné , cf. žír = Mast.

41
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Díwcí wálka (Dal. kap. 10). ... 95

Díwí zbrojení (Dal. kap. 9.) . . . 93

Díwek porážka (Dal. kap. 15.) . . 102

Díwka a skiwánek (Rkp. Kralodw.) 56

Dsky. Wložení pohonu we dsky. (Kn.

p. z Rozm. V.) 122

Ducha sw. seslání 178

filška králowá eská (Pulk.) ... 471

Ewangelium sw. Jana (zlomek) . . 5

Gospodi pomiluj ny 27

Hrob boží 419

Jahody (Rukop. Kralodw.) .... 53

Jana krále smrt (Lupá. kron ) . . 1179

Jan Lucemburský, král eský (ulk.) 475
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Stránka

Jana sw. Ewaiiíieliuni 5

Jaromír a Oldiioh (Rukop. Králodw.) . 29

Jaroslaw (Rukop. Kralodw.) .... 43

Jolen (Rukop. Kralodw.) 25

Ježíše Krista žiwot 351

Ježíšowo mládí 387

Jiudrich Korulaiiský , zpráwce zem
(í-eské (Pulk.) 471

Jinocha mladého e 385

Jií sw. (legenda) 300

Isaiášowy hniehy, kap. I — V (Nejst.

peklad bibli) 333

Karla IV císae žiwot 499

Kateina sw. (legenda) 288

Kázaní božích desatero 231

Kazi, Tetka, Libusa (Dal. k. 3.) . . 88

Kliment sw., papež a zpowdník (leg.) 282

Kmete starého e 395

Kniha starého pána z Rožmberka (wý-

pisky 1—112, 259-298) • • • • 107

Knihy uení kesanského Tomy ze Štít-

ného (kn. III a wýpisky z kn. IV) 675

Kobyle pole (kn. p. z Rozm. XVIII) . 134

Komorníci na pohon (Kniha p. z Rozm. I) 107

Komornií ád (Práwo zemské) . . 1006

Konšelé newrní (satyra) 216

Korunowání krále Cesiiého ád . . . 575

Kowái (satyra) 219

Král na lowu 175

Kralodworský rukopis 11

Králowé (3eské požehnání ád . . . 599

Krok (Dal. k. 3.) 88

Kronika eská:

Dalemilowa (kap. 1—15.) .... 83

Pídawky k Dalemilow kronice . 103

Pulkawowa (od 1. 1260— 1330) . 427

Kyrii sw. (legenda) 308

Kytice (Rukop. Kralodw.) .... 51

Lazebníci (satyra) 222

Legenda o sw. apoštolích (zlomek) . 1143

„ o sw. Hedwice 1147

„ o sw. Janu Egyptském . . 1162

„ o 8W. Jií 300

„ o SW. Katein 288

Slránka

Legenda o sw. Klimentu 282

„ o sw. Kyrillu a iMetodiowi . 308

„ o sw. Petru 263

„ o sw. Prokopu 181

„ o sw. Wáclawu 314

„ o sw. Wítu 306

Let dání sirotkóm (Práwo zemské) . 1006

Libuše (Dal. kap. 3.) 88

Libušina smrt (Dal. kap. 8.) . . . . 93

Libušin saud 1

Libušin satek (Dal. kap. 7.) ... 92

Listiny eské nejstarší 1007

Liška a bán (hájka) 227

Ludiše a Lubor (Rukop. Kralodw.) . 37

Ludmila sw. (legenda) 308

Mastiká 65

Matj z Trenína (Píd. k Dal. kron. 2.) 105

Matorný lowk (Alb. W. knihy kap.

XXIV.) 348

Metud sw. (legenda) 308

Mrawní knihy Alberta Welikého . . 341

Mrawy a postawy lidské 957

Nauení hospodám , hospodyním a

eledi (Tom. Štít.) 675

Nauení pánóm (Tom. Štít.) .... 716

Nauení súdciem (Tom. Štít.) . . .' 706

Nauení wládykám (Tom. Štít.) . . 733

Nálezowé we prech (Práwo zemské) . 999

Nejstarší listiny eské 1007

Nejstarší peklad celé biblí. (kn. Isaiáš.

kap. I— V.) ^ 331

Nekla, kníže eský (rukop. Kralodw.) 19

Nowá rada Smila Flašky 849

Oldich, kníže eský (Rukop. Kralodw.) 29

O mrawném obnowení prwotní doko-

nalosti lowka. Báse allegorická,

nauná, (werš 15 — 457) .... 790

Ondeje z Dube wýklad na práwo zem
eské, (1—82) 963

O sedmi stupních Tomy ze Štítného (O

pátém stupni) 779

O sediiuuczcietma blázniech .... 833

Otakar II. král eský. Boj proti Uhríim

(Pulk.) 427

41 *
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Sráuha

Otakar II. Nepíze s Rudolfem králem

Kíinským (Pulk.) 439

Otakar II. zradau 3IiIotowau w boji

zabit rPulk.) 442

Othádaní (Práwo zemské) .... 997

Otta Brandenburský , zpráwce zem
eské (Pulk.) 446

Panowání neb brání sjedniem komor-

níkem (Práwo zemské) .... 994

Pekai (satyra) 225

Petr sw. (legenda) 263

Pilát a Judas (Zlom. básní dejepravv.) 169

Píse milostná krále Wáclawa I. . . 55

Píse na Wyšehrad 31

Píse o tajné lásce 961

Písn duchowní 321

Písn rukopisu Kralodworského

:

a. Kytice 51

b. Jahody 53

c. Rže 54

d. Zezhulice 54

e. Zarmaucená 55

f. Díwka a skiwánek 56

Podkoní a žák, Smila Fiasky . . . 943

Pohon (Kniha p. z Rozm. I.) ... 107

Pohon (Rád práwa zem.) .... 609

Pohon (Wýklad Ondeje z Dube na

práwo zemské) 975

Poruní ci sirotí (Práwo zemské) . . 1005

Postawy a mrawy lidské 957

Prahy založení (Dal. Kap. 7.) . . . 92

Práwa kde hledati? (Práwo zemské) . 975

Práwa zem eské wýklad od Ondeje

z Dube (1 — 82) 963

Práwa zemského ád (1—34) ... 609

Práwa zemského Vedení 973

Prawda (Alberta W. knihy, kap. XX) 345

Prawda (báse) 381

Práwo stáné 991

Prokop sw. (legenda) 181

Pemyslowo proroctwí (Dal. kap. 6.) . 91

Pemysl Sladický. (Dal. kap. 5.) . . 90

Pídawky k Dalemilowé kronice . . 103

Písaha (Práwo zemské) 988

Stránka

Píslowí eských nejstarší sbírka Smila

Fiasky 839

Pulkawowa kronika eská (kap. 73
- 88.) 427

Rada nowá zwírat králi Lwowi . . 849
Rada otce synowi Smila Flašky. . . 909

Rozmluwy nábožné Tomy ze Štítného

(kap. 1—3, 6, 8-12, 14, 16, 26.) . 639

Rožmberského starého pána kniha . . 107

Rudolt z Košic (Píd. k Dal. kron. 1.) . 103

Rže, píse rukop. Kralodw. ... 54

Rád korunowání krále eského . . 575

Rád na požehnání králowé eské . . 599

Rád práwa zemského (1—42) . . . 609

Re jinocha mladého 385

ei swátení Tomy ze Štítného

:

na božie obezánie 743

o kwtnej nedli 752

w kwtnú nedli 762

Re kmete starého 385

ezníci (satyra)
|

. . . . . . . . 223

Satyry o emeslnících 212

Saud Libušin 1

Sladowníci (satyra) 220

Slawoj (Rp. Kralodw.) 11

Smil Flaška z Pardubic:

Sbírka nejstarších píslowí eských 839

Nowá rada 839

Rada otce synowi 909

Swár wody s wínem 927

Podkoní a žák 943

Smrt krále Jana 1179

Soliloquia sw. Augustina 786

Spoleník ot krále wydaný (Práwo

zemské) 1005

Spor duše s tlem 357

Srbowé. (Dalem. kap. 1.) . . . . 85

Stann práwo 991

Swár wody s wínem, Smila Flašky . 927

Sarka (Dal. kap. 13.) 100

Sewci (satyra) 211

Štítný Tóma. Zpráwa o jeho žiwotu a

spisích 635

Tajná láska (píse) 961



12^9 UKAZATKL. 1290

Slráuka

Tandariáš a Floribella (Star. Sklad. V.

str. 19—30) 825

Tatai, porážka jich u Holomaucc (Kkp.

Kralodworský) 43

Tkadleck 625

Tonia ze Štítného :

I. RozmUmy nábožné 639

II. Knihy ucimií kesanského . . 675

III. ei swátecní 743

IV. O sedmi stnpních 779

Tristram : Boj s xMeroltem (VI-XIII) . 803

O wli kose (LXXXVII-XC) . . 817

TjTu wzetí (Alex.) 1076

Úmluwa po slaném práwu .... 993

>Válka díwí (Dal. kap. 10) . . . 95

>VáclaNva I. krále píse milostná . . 55

>Václaw II. král eský (Pulk.) . . 449

Wáclavv sw. (legenda) 314

Wáclaw III. král eský w Oloraúci

zabit (Pulk.) 465

VVdánie (Kn. p. z Rozm. XVII) . . 129

>Vnk (Píd. k Dal. kron I) . . . 103

Wéno dceino (Práwo zemské) . . 1003

>Vno wdovvino (Práwo zemské) . . 1003

Slriiiika

Wíl swatý (legenda) 306

Wlashivv, kníže Lucký (Rp. Kralodw.) 19

Wlasta (Dal. kap. 10.) ^
95

Wýklad na práwo zem eské Ondeje

z Dube 963

Wyšehrad (Dal. kap. 11.) ... . 98

WyŠehrad, píse na 31

Záboj a Slawoj (Rukopis Kralodw.) . 11

Založení Prahy (Dal. kap. 7.) . . . 92

Zarmaucená (Píse rukp. Kralodw.) . 55

Zbyho (Rukopis Kralodw.) .... 33

Zemské práwo 973

Zezhulice, (píse rukp. Kralodw.) . . 54

Zwíata radí králi Lwowi (Smil Fiaska) 849

Zwodowé (Práwo zemské) .... 993

Žalm 18 57

43 59

„ 103 61

„ 138 63

Žaloby (Práwo zemské) 981

Žaltá (žalm 18, 43, 103, 138.) . . 57

Ženská obec (Dal. kap. 9.) . . . . 94

Žiwot císae Karla IV. 499

Žiwot Ježíše Krista 351

II. P O C A T K O W E.

Stránka

aby w tu wsiu wlast wehnali (Zlom.

Alex.) 1071

a podlé wašie csti práwa (ZI. Alex.) 159

Aj mladosti ! w mých píhodách (e
jinocha) 385

Aj starosti ! w mé tesknosti (e
kmete.) 385

Aj tof již pán nad pány (Pekl. bibl.) 337

Aj ty slunko, aj slunéko (Rp. Krdw.) 35

Aj Wltawo, e mútíší wodu? (Libušin

saud) 1

Ach ty róže, krásná róže (Rkp. Krdw.) 54

Ach wy lesi, tmawí lesi (Rkp. Krdw.) 55

Stránka

A když Ježíš do Bethanie toho weera

pijide (Žiw. J. K. 1. 85.) .... 353

A když minu mnohý rok (Dal. k. 3.) 88

a lomieci bielé ruce (Alex.) . . . 1076

A. uwieže s sedm žen w jednoho

muže (Pekl., bibl.) 338

BháŠe jelen po horách, po wlasti

(Rukopis Kralodw.) 25

Blahaj, duše má, hospodinu (Zalt.) . 61

Bože, ušima našima jsmy slyšeli (Zalt.) 59

Boží rytie, swatý Jií (Leg.) . . . 300

Buoh (náš) wšemohiící (Pis. duch.) . 322

Byl Žid, jemuž jme Joachim bieše(J. ml.) .387
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Stránka

Ctwrté se zjewil Hospodin toho dne

(Žiw. J. K. 1. 108.) 355

Diwne mistr nebeský, utšitel duch

swatý (Leg. o sw. Petru) .... 263

Diwným smyslem asto bhízi (Prawda) 381

Dewo se listem odiewá (Píse mi-

lostná) 961

Fridrich z Erwnic otpierá zbožie

w Malowaích (Nejst. list. .) . . 1009

Gospodi, pomiluj ny 27

Had se rozhnwaw w swej chlip (bás.

déjepr.) 169

Ha ty naše slunce, Wyšegrade (Rkp.

w Mus.) 31

Hospodine wšemohúcí (Hrob boží) . 419

Hospodine, zkusil si mne (Zalt.) . . 63

Hotowenstwie naše naped, pietelé

milí (Nejst. list. .) 1047

Já Anna nkdy paní urozeného pana

Petra ze Šternberka (Nejst. list. .) 1037

jadyž w zemi byla cesta (Alex.) . . 1081

Já Epik z Boharyn (Nejst. list. .) . 1024

Já Jan pán Oldichów syn ze Hradce

(Nejst. list. .) 1041

Já Jindich Berka, eený z Dube

(Nejst. list. .) 1026

Já Zdenk z Šternberka, eený z Lu-

kowa (Nejst. list. .) 1014

Jakž brzo Lubuše doje (Dal. k. 7.) . 92

Jde má milá na jahody (Rkp. Krdw.) 53

Jeden dobrý ostal bieše (Dal. k. 13.) 100

jenž ze jmene byl whlasný (Alex.) . 1091

Jistá prawda a wrná jest (Alb. Wel.

kn. mraw. k. XX.) 345

Již by as protiw zoi (Alex.) . . . 135

již dobrodružnie dle chwály (Alex.) . 164

Jižto mají swtiti inhed (Rád korunow.) 599

Incipiunt proverbia Flasskonis . . . 841

I priwedechu jej k Ann prwé (Ew.

sw. Jana) 10

Když diewky ot otców se brachu (Dal.

k. 9.) 94

Když chtl wšemohúcí Hospodin (Leg.

o sw. Kyr. a Met.; 308

Stránka

Když pojmeš komorníka na koho (Kn.

p. z Roz. V.) 122

Když s diewky dobe zwyku (Dal.

k. 10.) 95

Když sob ten diw ukázachu (Dal. .

k. 6.) 91

Když sta pojala posly na ohledánie (Kn.

p. z Roz. XVn.) 129

Když tak zabichu Ctirada (Dal. k. 14.) 101

Když tomu wšemohúcie milost chtla

božie (Leg. o sw. Wácl.) . . . . 314

Když wešken lud pro swú winu (Dal.

kap. 1.) . . 85

Klimbere mladý ! prawi krátce (Smrt

krále Jana) 1179

Konšelé, rate slyšeti (Sat. o em.) . 216

Kowái! wy znamenajte (Sat. o em.) 219

Král Lew ten asu jednoho (Nowá

rada.) 849

Ktož holomka pohonie (Kn. p. z Roz. III.) 1 18

Ktož kiípí kobyle pole (Kn. p. z Roz.

XVm.) 134

Ktož pojme komorníka Pražského (Kn.

p. z Roz. I.) 107

Lazebníci ti jsú zpráwni (Sat. o em.) 222

Léta hožieho tisíc tyi sta druhého,

den sw. Benedikta (Nejst. list. .) 1053

Léta od narozenie syna božieho (Píd.

k Dal.) 103

Liška jednu bhající (bajka) . . . 227

masti wece jeden iz uenik jego (Ew.

sw. Jana) 5

Milý tatíku! kdyžf nám tázati tebe (T.

Štítný.) 639

mnie s tebú, ote, zjednané (Umu.

Pán.) 1147

Mnozí powstí hledajú (Dal.) ... 83

Múdrý, ctný otec, poádný (Rada otce) 909

My burgmistrowé, konšelé i písežní,

i wšecka obec wšech tí mst Praž-

ských (Nejst. list. .) 1040

My Jan od Mostku, ty asy purgmistr

(Nejst. list. .) 1054
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Strnka

My Jan z Wartenberka swrchní pod-

iešie K. . (Nejst. Mst. .) . . . . 1007

My Jost markrab a pán Morawský

(Nejsi. list. f.) 1027

My Oldich ze Hradce a Pribík ze Stráže

(IVejst. list. .) 1015

My Signuind z božie milosti král Uher-

ský, Dalmacký, Charwacký (Nejst.

list. eské) 1044

My Wáclaw z božie milosti král Rím -

ský a eský král (Nejst. list. .) . 1030

My Wádaw z božie milosti ímský a

eský král (nejst. list. .) . . . 1032

My Wáclaw z božie milosti ímský
král (Nejst. list. .) 1049

Najoswiecenéjsiemu pánu, p. Wácla-

wowi ímskému a (3eskému králi

(Nejst. list. c.) 1056

Najprwé arcibiskup Pražský s preláty

(ád korunovv.) 575

Najprwé jako základ našeho prawého

úsilé (Leg. o svv. Janu Eg^-pt.) . . 1161

Nebesa wyprawují sláwu boží (žaltá) 57

Nekla káže wstáti k wojn (rukopis

Kralodw.) 19

neniž wrných srdec žízni (Leg. o

sw. ap.) 1143

nejslýchanú tu odiwu (Bás. djepr.) . 178

Nástupcem sediecím na mú dwú krá-

lovvú stolicí (Ziwot cis. Karla) . . 499

O Maria, róže stkwiicie (Pis. duch.) . 330

Opty ostawuju swét i idukotcu(Ew.

sw. Jana) 9

Ote mne Bohunka z Hoowic a ote

mne Petra z Trkowawám páni Pražci

(Nejst. list. .) 1059

Ote mne Jana Sokola z Lambergu, wám
páni konšelé (Nejst. list. .) . . . 1060

O tom asu welmi trudném (Básn
dejepr.) 175

Pak s dachu diewky na lsti (Dal. k.

12.) 99

Pak skone žiwot Lubuše (Dal. k. 8.) 93

Páni po koni pojidú (Dal. kap. 5.) 90

Stránka

Peka na duši nepomni (Sat. o em.) 225

Pleje dwa konopé (Rkp. Kralodw.) . 56

Poletowa holub se dewa na dewo
(Rkp. Kralodw.) 33

Po pól lét mužie s ostrabichu (Dal,

k. 11.) 98

Poslúchajte wšickni toho (Postawy a

mrawy lidské) 957

Pozwal k sob buoh otec Gabriele

(Žiwot J. K.) 354

Práwo zem eské jest dáwno nalezeno

(Ond. z Dube) 972

Pra^vý matorný nebo zoiwý lowk
(Alb. Wel. kn. mraw. k. XXIV.) . 348

Pede dnem slawnem pasce (Ew. sw.

Jana) 8

Pihodich s jednu k tomu (Podkoní

a žák) 943

Pi tom ase wMoraw zle se déjieše

(Píd. k Dal.) 105

Puota z Castolowic starší (Nejst. list.

eské) 1037

ezník s takto obchodí (Sat. o em.) 223

S rna lesa wystupuje skála (Rukopis

Kralodw.) 11

Sed! miste, sed! jáz ktobbžu (Ma-

stiká) 65

Serenissimo principi ac domino, d. Wcn-

ceslao (Nejst. list. eské) .... 1055

Serenissimo principi ac domino Jodoco,

marchioni Moraviae (Nejst. list. .) 1057

s w rn les tamo, kamo s wladyky

snchu (Rkp. Kralodw.) .... 29

Sie mluwi Jesus, i pozdwiženýma oi-

ma w nebe ree (Ew. sw. Jana) . 9

Sladowníkóm též powd (Sat. o em.) 220

Slowo, ježto jest widl Isaiáš (Pekl.

bibl.) 335

Slyšaljsem o pti blázniech mluwiece

(O 17blázních) ....... 833

Slyš, jakž bylo nkdy wzácno (Spor

duše s tl.) 357

Slyšte staí i wy dti (Leg. o sw.

Prok.) 181
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Stránka

Swatá Hedwika byla dci slowiitného

kn. Pertoldowa (Leg.) 1149

Swatá Kateina byla dci jednoho krále

(Leg.) . . . . ^
288

Swatý Kliment byl z íma rodu zna-

menitého (Leg.) 282

Swatý Wáclawe! (Pis. duch.) ... 321

Swatý Wit, jsa tinádcte let w stáí.

(Leg.) 306

Swatý Jan Zlatoústý wykládaje tenie

(Alb. Wel. kn. mraw.) 341

Stála matka bolestiwá (Pis. duch.) . 324

Swtoploz*ta ctná žena (Al. z Ryss.

bás. alleg.) 791

Šewci diwn pebýwajú (Sat. o em.) 211

Tandariáš pebyw málo u otce swého

(Tand.) 827

Tato i mnohá jiná dobrodinie (Soliloq.

swatého Augustina) 785

Te neštstie odpowídá žalobníku

(Tkadl.) 625

Tehda andl to poselstwie (Ziwot J.

k. 1. 10.) 353

To slyšiec Wlasta hitice (Dal. k. 15.) 102

Toto wám zajisté prawi (Tristram) . 817

Stránka

Wéje wétíek s kniezeckých lesów

(Rkp. Kralodworský) 51

We jméno boží chcif poieti (Swár

wody s wín.) 927

Widnie Isaiášowo syna (Pekl. bibl.) . 333

Wítaj, milý Jesukriste (Pis. duch.) . 323

Wítaj, milý Jezukriste (Pis. duch.) . 326

Wiz lowée bohobojný (T. Štítný) . 754

Wsiak ot swej eledi wojewodi (Lib.

saud) 1

W Srbském jazyku jest zem (Dal. k. 2.) 86

wšeho bych wám perád pomohl (Alx.) 1085

W šírém poli dubec stojí (Rp. Krdw.) 54

W tch asech bieše jeden pán (Trist.) 803

W tejž rozkoši, w tejž ozrai (Alex.) 167

W tu dobu ta dwa prorádce (Alex.) 150

W židowských jest knihách psáno

(Desat. káz.) 231

Znamenajte staí , mladí (Rkp. Krdw.) 37

Zpiewati budu milému mému (Pekl.

bibl.) T . 339

Z welikých dobrodružstwí (Pis. krále

Wáclawa I.) 55

Zwstuju wám powst weleslawnú

(Rukopis Kralodw.) 43



ZNAMENITJŠÍ OMYLY.

Str. ád.

20 26

23 19

25 1

31 22

37 25

— 27

40 16

41 5

- 23

,
50 11

- 12

52 23

— 25

60 2

67 16

70 3

74 34

75 30

76 5

85 23

107 8

18

26

30

82

místo interogavit ti interrogavit

- šío - sfo
wymaí pisewŠi m. psedwši

pidej: W Pass. jednau: swá miíá

syna ztrativvši

Sir. ád.

116 17

cti suz
- mil'ý

- poslúchati

- prouiiijeny

- Wíasíih

místo sluz

milý

po silicii ati

promnejny

Wlašíiíi

<po a tcijmaz komma

po a pidej komma
místo sede ti sdl

- inní - inni
- nalezl - naleží

- byla - byía

po let wymaz, punkt

ti: Ljub. je sje jú súditi, a penes

h Dtc. Gen.

místo nenž ti nmž
- den. - den,

- 1375 - 1376

tcrjmaí a 2 os. mn. potu

32

12

21

22

28

misto dát ti dat

- Neklánu - Ncklanowu

- žalným - žalním

- wražú wrazjá

- zmlácu - znilacu

120

125

138

219

224

253

263

270

282

289

289

290

301

305

366

370

371

386

431

449

501

550

594

600

603

607

místo wsi

25atd. - tkáe

13

33

9

8

11

24

- prosty

- drož

místo cheš

- zmacie

- macie

ti swé

- tkáe
- prošly

- prož
chceš

zmae
mae

cti

- prose - prose

Krkps. Legend pidej: rkp. u p.

Schonherra od r. 1395.

místo radoscemiíi radošemi

- mrawy30

19

22

10a30-

21

33

19

11

25

7

6

1

2

musí

krasší

prosi

powolit

Panice

krsenie

dšue

kos
zkusie

ctnosti

sjíí

nrawy

muší

krasší

proši

powoliti

Panice

krsenie

duše

kosu

skúšie

zlostí

jsú

- Wišowého ti Wyšowého
17 a jinde dále misto kdož ti ktož

13 místo jmiechu ti jmiechu (hoe)

24 - jenž - jejž

18 - knižžaty - kniežaty

24 - piprawcnú- piprawené

16 - dokonie - do konce



Sir. ád.
608 2

— 26

646 7

— 18

653 18

749

767

782 37

829 32

830 11

843 15

846 30

859 23

872 6

886 12

912 25

918 35

místo oble ti

- ddictwie -

- nezstáli

- stranu

- musí
- lidé

- praw

- rozhrzie

- podal

- wezeníe

- mazancom -

- sedá

talié z

- ubien

- klije

- twé

- swaru

oblec

dedictwí

nestáli

stranu

mušif

lide

práw

wzhrzie

podál

wzenie

raazanców

sada

takéž

ubyen
kli je

twá

swáru

Str.

938

977

ád.
23

12

místo lepý

- trojí

ti lepí

troj a tak

wŠude tam.

Radím

piln

oistníky

bude

984 12 - Radim

989 18 - pln
990 43 - oisty

992 26 - bube

Stránka 1200, Nowýhrad. Msío ityswetleni :

Nižnyj Nowgorod na ece Wolze
,

polož, :

Welikij Nowgorod na jezeru eeném Ilme
nedaleko Finského záliwu, kemuí i piloíené

slowo prostran smuje.

Stránka 1218. Po slowci don pidej 814,

17. Lépe snad na miste zase don ísti: za

sdánie, coz i rýmu odpoicídá.

Stránka 1244 místo Pobha ctPobh.

Misto bezpráwí wsude ti bezprawí.
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